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สารอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ)
อธิการบดี

	 ด ้วยวิสัยทัศน ์ที่จะเป ็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
และอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจึงตระหนักและให้ความสำาคัญยิ่ง 
ในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน	ทุกกลุ่ม	 ทุกวัย	 โดยปราศจากเงื่อนไข 
ที่จะปิดกั้นโอกาสทางการศึกษา	มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องในหลายๆ	ด้าน 
ทั้งการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน	 ยึดม่ันหลักปรัชญาแห่งการเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
	 การนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ	 
ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาที่ให้ความสำาคัญต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ควบคู่กับการน้อมนำาและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำาริเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
และท้องถิ่น	 และด้วยความมุ่งม่ัน	 ตั้งใจ	 ของชาวราชภัฏเชียงรายที่ร่วมแรงร่วมใจ	 
ทุ่มเททำางานเพื่อให้ได้ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ	ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
อาจารย์	นักศึกษา	และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย	 
โดยสร้างและผลิตผลงานท่ีได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	 มีผลงานวิจัย 
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติในหลายสาขา
	 แม้จะมีข้อจำากัดในการพัฒนาที่หลากหลายประการ	 แต่ผู ้บริหาร	 อาจารย ์
และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทุกคนยังมีความมุ่งมั่น	ตั้งใจ	 และยึดมั่น 
ในปรัชญาการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็มเปี่ยม	และพร้อม 
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เต็มศักยภาพเพื่อที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้ยั่งยืน 
และสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ตั้งอยู่เลขที่	 80	 หมู่	 9	 ตำาบลบ้านดู่	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดเชียงราย	 พ้ืนที่ 

จำานวน	940	ไร่	93	ตารางวา	และพื้นที่อำาเภอเชียงแสน	จำานวน	19	ไร่	 1	 งาน	72	ตารางวา	รวมทั้งรับผิดชอบดูแล 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงรายอีก	จำานวน	625	ไร่	 รวมมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด	1,584	ไร่	2	งาน	65	ตารางวา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	พัฒนาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาสู่การเป็นวิทยาลัยครูเชียงราย 

สถาบันราชภัฏเชียงราย	และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	โดยมีประวัติพัฒนาการตามลำาดับดังนี้

 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
 วันที่ 11 กันยายน 2512	จังหวัดเชียงรายได้เสนอเร่ืองขอตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 

ต่ออธิบดีกรมการฝึกหัดครู	 โดยเสนอให้ใช้พ้ืนท่ีบริเวณอ่างเก็บนำ้าหนองบัว	ตำาบลบ้านดู่	อำาเภอเมือง	 จังหวัดเชียงราย 

เป็นสถานที่ในการจัดตั้ง

 วิทยาลัยครูเชียงราย
 วันที่ 29 กันยายน 2516	คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยครูเชียงราย	

 ปี พ.ศ. 2518 เริ่มเปิดอบรมการศึกษาภาคฤดูร้อนสำาหรับครูประจำาการ	 และเปิดรับนักศึกษาระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	 (ป.กศ.)	 เป็นรุ่นแรก	 และระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง	 (ป.กศ.สูง) 

ในปีต่อมา

 ปี พ.ศ. 2520	 มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะวิทยาลัยครูเชียงรายเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย	 

สามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี	และเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี	ในปี	พ.ศ.	2522	จำานวน	2	สาขาวิชาเอก 

คือ	สาขาวิชาภาษาไทย	และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 ปี พ.ศ. 2528	 เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพอื่นในระดับอนุปริญญา	สาขาวิชาศิลปศาสตร์	 และสาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์	 พร้อมทั้งได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้แบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูเชียงราย	 ออกเป็น 

10	หน่วยงาน	 เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยครูและให้รวมกลุ่มเป็นสหวิทยาลัย	 โดยให้วิทยาลัยครูเชียงราย 

รวมอยู่ในกลุ่ม	“สหวิทยาลัยล้านนา”

ประวัติมหาวิทยาลัยโดยสังเขป

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย6



 สถาบันราชภัฏเชียงราย
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535	 ได้รับพระราชทานช่ือสถาบันว่า	 “สถาบันราชภัฏเชียงราย”	แทนชื่อวิทยาลัยคร ู

เชียงรายเดิม	เพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลายในการผลิตบัณฑิต	

 วันที่ 6 มีนาคม 2538	 ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำาสถาบัน	 เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่สถาบันราชภัฏ	 

โดยมีตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวรัชกาลปัจจุบันอยู ่ในวงรี	 และในวงรอบนอกด้านบน 

มีตัวอักษรภาษาไทยว่า	 “สถาบันราชภัฏเชียงราย”	 ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษว่า	 “RAJABHAT	 INSTITUTE 

CHIANGRAI”

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 วันที่ 10 มิถุนายน 2547	 พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงลงพระปรมาภิไธย 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	 2547	และประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันที่	 14	มิถุนายน	2547 

ส่งผลให้สถาบันราชภัฏเชียงรายได้รับการยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น	 “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”	 

ตั้งแต่วันที่	15	มิถุนายน	2547	เป็นต้นมา

7ANNUAL REPORT 2015 CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY



ตราสัญลักษณ์

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัย ซึ่งเป ็น 

ตราพระราชลัญจกรประจ�าพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ  

ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น “อุ” หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศม ี

เปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่ง   

อัฐทิศ แปลความหมายว ่า ทรงมีพระบรมราชานุภาพในแผ ่นดิน 

ประกอบด้วยสีต่างๆ ดังนี้

สีนำ้าเงิน	 แทนค่า	 สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำาเนิดและพระราชทานนาม	“ราชภัฏ”

สีเขียว		 แทนค่า	 แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	40	แห่ง	ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง		 แทนค่า	 ความเจริญรุ่งเรืองแห่งปัญญา

สีส้ม	 	 แทนค่า	 ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	ที่ก้าวไกลใน	40	มหาวิทยาลัย

สีขาว		 แทนค่า	 ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สีประจ�ามหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย

สีเทา

สีแสด

 “ต้นกาสะลองค�า”
	 คือ	 ต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย	 มีดอกสีแสด	 มีทรงพุ ่มกว้าง 

ปลูกง่าย	ทนทาน	โตเร็ว	สื่อความหมายถึง	ความเรียบง่าย	ความแข็งแกร่ง 

ความรุดหน้า	และความร่มเย็น

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย8



ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย

 จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 6 ว่าด้วยเรื่องปริญญาและเครื่องหมาย 

วิทยฐานะ มาตรา 56 วรรคสอง เรื่องการก�าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใดและจะใช้อักษรย่อส�าหรับ 

สาขาวิชานั้นอย่างไร และมาตรา 60 วรรคสอง เรื่องการก�าหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและส่วนประกอบของ 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ�าต�าแหน่ง 

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ก�าหนดครุยวิทยฐานะ

แบ่งเป็น 3 ชั้น ดังนี้

 ครุยดุษฎีบัณฑิต
 ทำาด้วยผ้าแพรสีดำา	 เย็บเป็นเส้ือคลุมยาวขนาดคร่ึงน่อง 

ตัวเสื้อผ่าอกตลอด	หลังจีบ	 มีแถบผ้าหรือแพรสีตามสาขาวิชา 

เย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้า	 แขนเสื้อกว้างและยาวตกข้อมือ 

ปลายแขนทั้งสองข้างปล่อย	ช่วงกลางแขนมีแถบสีประจ�าสาขาวิชา 3 แถบ

ด้านบนมีผ้าคล้องคอ	ด้านนอกทำาด้วยผ้าหรือแพรสีดำาเช่นเดียวกับเสื้อ	ขลิบด้วยแถบผ้าหรือแพรสีทอง	ด้านในทำาด้วยผ้า 

หรือแพรมีแถบสีตามสาขาวิชา	ด้านหลังมีแถบผ้าหรือแพรสีแสดเย็บทับแถบสีเทาบริเวณปากถุง	 มีตรามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงรายทำาด้วยโลหะสีเงินทรงนูนติดเสื้อคลุมตามทางด่ิงบนแถบสีสาขาระดับอกทั้งสองข้าง	 สวมหมวก 

แผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว	มีพู่สีทองประดับด้านบนของหมวก

 ครุยมหาบัณฑิต
	 ทำาด้วยผ้าแพรสีดำา	 เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวขนาดครึ่งน่อง	 ตัวเสื้อผ่าอกตลอด	 หลังจีบ	 มีแถบผ้าหรือแพร 

สีตามสาขาวิชาเย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้า	 แขนเสื้อกว้างและยาวตกข้อมือ	 ปลายแขนทั้งสองข้างปล่อย 

ช่วงกลางแขนมีแถบสีประจ�าสาขาวิชา 2 แถบ	ด้านบนมีผ้าคล้องคอ	ด้านนอกทำาด้วยผ้าหรือแพรสีดำาเช่นเดียวกับเสื้อ 

ขลิบด้วยแถบผ้าหรือแพรสีทอง	ด้านในทำาด้วยผ้าหรือแพรมีแถบสีตามสาขาวิชา	ด้านหลังมีแถบผ้าหรือแพรสีแสด 

เย็บทับแถบสีเทาบริเวณปากถุง	มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทำาด้วยโลหะสีเงินทรงนูนติดเสื้อคลุมตามทางด่ิง 

บนแถบสีสาขาระดับอกทั้งสองข้าง	สวมหมวกแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว	มีพู่สีทองประดับด้านบนของหมวก

 ครุยบัณฑิต
 ทำาด้วยผ้าแพรสีดำา	 เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวขนาดครึ่งน่อง	ตัวเสื้อผ่าอกตลอด	หลังจีบ	มีแถบผ้าหรือแพรสีตามสาขาวิชา 

เย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้า	แขนเส้ือกว้างและยาวตกข้อมือ	ปลายแขนทั้งสองข้างปล่อย	ช่วงกลางแขนมีแถบสี 

ประจ�าสาขาวิชา 1 แถบ	ด้านบนมีผ้าคล้องคอ	ด้านนอกทำาด้วยผ้าหรือแพรสีดำาเช่นเดียวกับเสื้อ	 ขลิบด้วยแถบผ้า 

หรือแพรสีทอง	ด้านในทำาด้วยผ้าหรือแพรมีแถบสีตามสาขาวิชา	ด้านหลังมีแถบผ้าหรือแพรสีแสดเย็บทับแถบสีเทา 

บริเวณปากถุง	มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทำาด้วยโลหะสีเงินทรงนูนติดเส้ือคลุมตามทางดิ่งบนแถบสีสาขา 

ระดับอกทั้งสองข้าง	สวมหมวกแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว	มีพู่สีทองประดับด้านบนของหมวก
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 สีประจ�าสาขาวิชา 

สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
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ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

 ปรัชญา
	 “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

 วิสัยทัศน์
	 “เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง”

 พันธกิจ
	 1.	 ผลิตบัณฑิตตามคุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษา	มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	สอดคล้อง 
	 	 กับความต้องการของท้องถิ่น	ประเทศชาติ	และประชาคมอาเซียน
	 2.	มุ่งสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นผู้นำาในการพัฒนาท้องถิ่น	บนฐานของการวิจัยรับใช้สังคม
	 3.	 ให้โอกาสทางการศึกษา	 ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 และยกระดับคุณภาพชีวิต 
	 	 ของประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์
	 4.	ยกระดับการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือสูงกว่า
	 5.	ประสาน	และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาตามภารกิจหลัก	 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง 
	 	 ของเครือข่ายการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง
	 6.	สร้างความสำานึกรักท้องถิ่นและประเทศ	ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย	และดำารงความเป็นเอกลักษณ ์
	 	 ของวัฒนธรรมล้านนา
	 7.	 ศึกษา	วิจัย	ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	ดำาเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
	 	 ในสถานศึกษาและชุมชน
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 วัตถุประสงค์
	 1.	 เพ่ือจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา	 เป็นที่ยอมรับของประเทศ 
	 	 และประชาคมอาเซียน
	 2.	 เพื่อสร้างความเป็นผู้นำาในการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
	 3.	 เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา	 พัฒนาคุณภาพชีวิต	 และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู ้ของคนในท้องถิ่น 
	 	 และกลุ่มชาติพันธุ์
	 4.	เพื่อผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือสูงกว่า
	 5.	เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง
	 6.	เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและรักท้องถ่ิน	 ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย	 รักษาเอกลักษณ์ 
	 	 ของวัฒนธรรมล้านนา
	 7.	 เพื่อแก้ปัญหาหลักของชุมชนและสังคม	 โดยใช้กระบวนการวิจัย	และการดำาเนินงานตามโครงการอันเน่ือง 
	 	 มาจากพระราชดำาริ

 เป้าหมาย
	 1.	 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา	และตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
	 2.	มีงานวิจัยที่สามารถนำาไปใช้ในการพัฒนา	เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น	และสังคมอย่างยั่งยืน
	 3.	ประชาชนในท้องถ่ินและกลุ ่มชาติพันธุ ์ได ้ รับการยกระดับคุณภาพชีวิต	 เกิดสังคมแห่งการเรียนรู  ้
	 	 โดยผ่านกระบวนการจัดการศึกษา	และบริการวิชาการ
	 4.	ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานตามวิชาชีพ	และเป็นผู้นำาในการพัฒนาท้องถิ่น
	 5.	เกิดความร่วมมือที่ผ่านกระบวนการตกลงร่วมกัน	 (MOU)	 ในการดำาเนินงานพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาค 
	 	 ลุ่มนำ้าโขง

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย12



	 6.	เกิดมาตรฐานทางวัฒนธรรมที่ถูกนำาไปปฏิบัติ	 เพื่อดำารงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาเกิดความสำานึก 
	 	 รักท้องถิ่น	และมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย
	 7.	 ประชาชนในท้องถ่ินและกลุ่มชาติพันธุ ์ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการและกิจกรรมอันเน่ือง 
	 	 มาจากพระราชดำาริ
	 8.	นักเรียน	นักศึกษา	และประชาชนในท้องถิ่น	มีความรู้	ความเข้าใจในการป้องกัน	และแก้ไขปัญหายาเสพติด

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 
	 	 	 และเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานอุดมศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	เร่งรัดการพัฒนาผลิตและคุณภาพงานวิจัย	 เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นและ 
	 	 	 อนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4	สร ้างนวัตกรรมการให ้บริการวิชาการแก ่สังคม	 ที่สอดคล ้องกับบริบทและ 
	 	 	 ความต้องการของท้องถิ่น	และกลุ่มชาติพันธุ์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5	อนุรักษ์	ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนา	กลุ่มชาติพันธุ ์
	 	 	 และสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6	ส่งเสริมการดำาเนินงานตามแนวพระราชดำาริเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นสากล

13ANNUAL REPORT 2015 CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY



 อัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
	 “มีความเป็นผู้นำา	ใฝ่รู้	สู้งาน	คิดได้	ทำาเป็น	สร้างงานได้	และมีจิตสาธารณะ”

 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
	 1.	 มีความเป็นผู้นำาที่มีคุณธรรม	จริยธรรม
	 2.	มีความรู้	ใฝ่รู้	และทักษะทางปัญญา
	 3.	มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	ความรับผิดชอบและจิตสาธารณะ
	 4.	มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	การสื่อสาร	และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
	 5.	เป็นบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติการที่มีคุณภาพและสามารถสร้างงานได้

 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
	 “พัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางพระราชดำาริ	และต่อต้านยาเสพติด”

อัตลักษณ์บัณฑิต คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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รายงานประจ�าปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2558

CRRU

การบริหารและทรัพยากรการด�าเนินงาน



โครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

คณะกรรมการพิจารณา
ต�าแหน่งทางวิชาการ

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

หน่วยงานจัดการศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา

หน่วยงานบริการ

•	คณะครุศาสตร์
•	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
•	คณะวิทยาการจัดการ
•	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
•	คณะมนุษยศาสตร์
•	วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
		และการแพทย์ทางเลือก
•	วิทยาลัยนานาชาติ*
•	สำานักวิชาสังคมศาสตร์*
•	สำานักวิชาบัญชี*
•	สำานักวิชาการท่องเที่ยว*
•	สำานักวิชาคอมพิวเตอร์
		และเทคโนโลยีสารสนเทศ*
•	สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ*
•	สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ*
•	สำานักวิชานิติศาสตร์*
•	บัณฑิตวิทยาลัย*	

•	สำานักงานอธิการบดี
•	สถาบันวิจัยและพัฒนา
•	สำานักวิทยบริการ
		และเทคโนโลยีสารสนเทศ
•	สำานักศิลปะและวัฒนธรรม
•	สำานักส่งเสริมวิชาการ
		และงานทะเบียน
•	สำานักการศึกษาต่อเนื่อง
		และบริการวิชาการ*
•	โรงเรียนสาธิต*
•	สำานักสื่อสารองค์กร*
•	ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์*
•	สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ
		และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
		และอาเซียน*

•	สำานักบริหารและจัดการทรัพย์สิน*
•	ศูนย์วิศวกรรมโยธา*
•	ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐาน	
		คุณภาพอาหาร	นำ้า	และผลิตภัณฑ์*

หมายเหตุ			ไม่มี	 *	ได้แก่	ส่วนราชการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
	 	 	 *	ได้แก่	โครงการจัดตั้งหน่วยงานภายในกำากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 โครงการสนองพระราชด�าริ
				•	สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย	
				•	โครงการ	To	be	number	one	
				•	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	
				•	โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
						ตามพระราชดำาริ
				•	โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
						ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน



คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สายสมร	สร้อยอินต๊ะ

  นายกสภามหาวิทยาลัย
			นายคำารณ	โกมลศุภกิจ

1 2 3

1 2 3 4 5

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง
	 1.	ดร.อภัย	จันทนจุลกะ	 	 	 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย 
	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทศพล	อารีนิจ		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

	 3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย	พิริยะสุรวงศ์	 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
	 1.	 นายนิพนธ์	วงษ์ตระหง่าน
	 2.	 นายแพทย์ปลื้ม	ศุภปัญญา
	 3.	 รองศาสตราจารย์พรชัย	เทพปัญญา
	 4.	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.ไมตรี	สุทธจิตต์
	 5.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.ยุวัฒน์	วุฒิเมธี
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 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
	 6.	 เรืออากาศเอกวิวรรธน์	เพิ่มพูล
	 7.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.วิษณุ	เครืองาม
	 8.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สัมพันธ์	ไชยเทพ
	 9.	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.สุวิไล	เปรมศรีรัตน์
	 10.	พลตำารวจตรีอำานวย	สุขเจริญ

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
	 1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณรงค์ศักดิ์	ศรีสม
	 2.	อาจารย์	ดร.ปรมินทร์	อริเดช
	 3.	อาจารย์	ดร.พิรภานุวัตณ์	ชื่นวงศ์
	 4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วัฒนา	ยืนยง

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�า
	 1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพฤทธิ์	เยาว์ธานี
	 2.	อาจารย์	ดร.นวลนภา	จุลสุทธิ
	 3.	อาจารย์นิเวศ	จีนะบุญเรือง
	 4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพันธ์	อุทยานุกูล

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
		ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว	ประสิทธิ์วิเศษ
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 กรรมการ
	 1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.แสงระวี	ปัญญา	 	 กรรมการจากคณะครุศาสตร์

	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปิยพร	ศรีสม	 	 กรรมการจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 3.	อาจารย์	ดร.สหัทยา	สิทธิวิเศษ	 	 กรรมการจากคณะมนุษยศาสตร์

	 4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เสริมศิริ	นิลดำา	 	 กรรมการจากคณะวิทยาการจัดการ

	 5.	อาจารย์	ดร.มิ่งขวัญ	สมพฤกษ์	 	 กรรมการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

	 6.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ยิ่งยง	เทาประเสริฐ	 	 กรรมการจากวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

 กรรมการและเลขานุการ
		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศรชัย	มุ่งไธสง

 ประธานสภาวิชาการ
		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทศพล	อารีนิจ

คณะกรรมการสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4

1
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3

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
	 1.	 รองศาสตราจารย์	ดร.จุลชีพ	ชินวรรโณ	 	 4.	 ศาสตราจารย์	ดร.ปาริชาต	สถาปิตานนท์	
	 2.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เฉลย	ภูมิพันธุ์	 	 5.	 ศาสตราจารย์	ดร.ปิยะวัติ	บุญ-หลง
	 3.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชูชีพ	พุทธประเสริฐ	 	 6.	 นายแพทย์สุพรรณ	ศรีธรรมมา

1 2 3 4 5 6
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 กรรมการและเลขานุการ
		ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว	ประสิทธิ์วิเศษ

 กรรมการโดยต�าแหน่ง
	 1.	 นายวิรุตน์	เตรียมทนะ	 ประธานสภานักศึกษา

	 2.	นายกฤษฎา	จันทร์ตา	 นายกองค์การนักศึกษา

 ประธานกรรมการ
		ดร.อภัย	จันทนจุลกะ

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
	 1.	 นายกนก	วิศวะกุล	 6.	 นายพิศิษฐ์	บรรดิ	 10.	 ดร.สุภชัย	วีระภุชงค์
	 2.	 นายแพทย์กอบชัย	จิตรสกุล	 7.	 นางรัตนา	จงสุทธนามณี	 11.	 นายสุรยุทธ์	โพธิ์ศิริสุข
	 3.	 นายเด่นชัย	เด่นชัยประดิษฐ์	 8.	 ดร.ศิริธัช	โรจนพฤกษ์	 12.	 นายเสริมชัย	กิตติรัตนไพบูลย์
	 4.	 ดร.นิวัตน์	แจ้งอริยวงศ์	 9.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.สาคร	สุขศรีวงศ์	 13.	 นายอนันต์	เหล่าธรรมทัศน์
	 5.	 นายปริญญ์	จิราธิวัฒน์	
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 อธิการบดี
		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทศพล	อารีนิจ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานจัดการศึกษา (หน่วยงานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ)

	 1.	 อาจารย์	ดร.ปรมินทร์	อริเดช	 	 คณบดีคณะครุศาสตร์

	 2.	อาจารย์	ดร.พิรภานุวัตณ์	ชื่นวงศ์	 	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์	คล้ายสุวรรณ์	 	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

	 4.	รองศาสตราจารย์	ดร.สมเดช	มุงเมือง	 	 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

	 5.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ไพโรจน์	ด้วงนคร	 	 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

	 6.	อาจารย์	ดร.กันยานุช	เทาประเสริฐ	 	 คณบดีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

 ผู้ช่วยอธิการบดี
	 1.	 อาจารย์กรรณิการ์	แซ่ใช้
	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.คมสัน	รัตนะสิมากูล
	 3.	รองศาสตราจารย์	ดร.จิรภา	ศักดิ์กิตติมาลัย
	 4.	อาจารย์เนรมิตร	จิตรรักษา
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 รองอธิการบดี
	 1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา	สุวรรณ	 4.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วัฒนา	ยืนยง
	 2.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว	ประสิทธิ์วิเศษ	 5.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศรชัย	มุ่งไธสง
	 3.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารี	จิตรรักษา	 6.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	ลี้ตระกูล
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คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานจัดการศึกษา (หน่วยงานภายในก�ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

	 1.	 อาจารย์	ดร.วรรณะ	รัตนพงษ์	 	 คณบดีส�านักวิชาสังคมศาสตร์	

	 2.	รองศาสตราจารย์	ดร.มาฆะ	ขิตตะสังคะ	 	 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	

	 3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิชิต	นางแล	 	 คณบดีส�านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	

	 4.	อาจารย์สุพรรณ	วนิชปริญญากุล	 	 คณบดีส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

	 5.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปานฉัตร	อาการักษ์		 คณบดีส�านักวิชาบัญชี	

	 6.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เสงี่ยม	บุญพัฒน์		 	 คณบดีส�านักวิชาการท่องเที่ยว	

	 7.	 รองศาสตราจารย์ประกายศรี	ศรีรุ่งเรือง	 	 คณบดีส�านักวิชาบริหารรัฐกิจ		

	 8.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง	กันศรีเวียง	 	 คณบดีส�านักวิชานิติศาสตร์	
	 9.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิรุณสิริ	ใจมา	 	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา (หน่วยงานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ)

	 1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณรงค์ศักดิ์	ศรีสม	 	 ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา	จันทร์แจ่มศรี	 	 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

	 3.	อาจารย์สมหวัง	อินทร์ไชย	 	 ผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

	 4.	อาจารย์	ดร.อนันต์	แก้วตาติ๊บ	 	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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 ผู้บริหารกลุ่มผู้อ�านวยการกองในส�านักงานอธิการบดี
	 1.	 นางผ่องศรี	ธนกุลพรรณ
	 	 ผู้อ�านวยการกองกลาง

	 2.	นางนิตยา	ยืนยง
 	 ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผน

	 3.	นางสาวปราณี	ทาสีลา
	 	 ผู้อ�านวยการกองบริหารงานบุคลล

	 4.	นายนิคม	อัสสรัตนะสุขิน
	 	 ผู้อ�านวยการกองพัฒนานักศึกษา

	 5.	นางสาวศุภลักษณ์	ปะภูสะโร
	 	 รักษาการผู้อ�านวยการกองอาคารสถานที่

	 6.	นางสาวพรรณี	ศรีสงคราม
	 	 ผู้อ�านวยการกองคลัง

	 7.	 นายธีรวัฒน์	วังมณี
	 	 ผู้อ�านวยการกองวิเทศสัมพันธ์

	 8.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นาวิน	พรมใจสา
	 	 ผู้อ�านวยการกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ

 ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  (หน่วยงานภายในก�ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

	 1.	 อาจารย์เฉลิมเกียรติ	ตุ่นแก้ว
  ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิต

	 2.	นายชิสณุพงศ์	พงศ์สินโชติ
  ผู้อ�านวยการส�านักสื่อสารองค์กร

	 3.	อาจารย์รัชภูมิ	แซ่ใช้
  ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ

	 4.	อาจารย์	ดร.ศรีวรรณ	ไชยสุข
	 	 ผู้อำานวยการสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ
  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน

	 5.	อาจารย์	ดร.สมเกียรติ	ตุ่นแก้ว	
  ผู้อ�านวยการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

 ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานบริการ 
(หน่วยงานภายในก�ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

	 1.	 อาจารย์ภูริพัฒน์	แก้วศรี
  ผู้อ�านวยการส�านักบริหารและจัดการทรัพทย์สิน

	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุทธิพร	ธเนศสกุลวัฒนา 
  ผู้อ�านวยการศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐาน

  คุณภาพอาหาร	น�้า	และผลิตภัณฑ์

	 3.	อาจารย์สุรเดช	ต่างเพ็ชร
  ผู้อ�านวยการศูนย์วิศวกรรมโยธา

1

1

4

2

2

5

3

3

1

5

2

6

3

7

4

8
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งบประมาณ

แผนภูมิแสดงจ�านวนงบประมาณ จ�าแนกตามประเภทงบประมาณ

แผนภูมิแสดงจ�านวนงบประมาณ จ�าแนกตามงบรายจ่าย

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสำาหรับใช้ในการดำาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	
จำานวนทั้งสิ้น	822,647,200	บาท	จำาแนกได้ดังนี้

งบรายจ่าย
ประเภทงบประมาณ รวม

แผ่นดิน รายได้ จ�านวน ร้อยละ

1.	งบบุคลากร 59,398,700	 33,014,200	 92,412,900	 11.23	

2.	งบดำาเนินงาน 58,989,100	 174,260,700	 233,249,800	 28.35

3.	งบลงทุน 206,810,200	 12,363,900	 219,174,100 26.65	

4.	งบเงินอุดหนุน 257,220,100	 4,071,000 261,291,100 31.76	

5.	งบรายจ่ายอื่น 4,798,800 11,720,500 16,519,300 2.01

รวม 587,216,900 235,430,300 822,647,200 100.00

 2. จ�านวนงบประมาณ จ�าแนกตามงบรายจ่าย

ประเภทงบประมาณ จ�านวนเงิน ร้อยละ

1.	งบประมาณแผ่นดิน 587,216,900 71.38

2.	เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 235,430,300 28.62

รวม 822,647,200 100.00

 1. จ�านวนงบประมาณ จ�าแนกตามประเภทงบประมาณ

งบรายจ่ายอื่น

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

งบบุคลากร

งบประมาณแผ่นดิน

งบลงทุน

งบด�าเนินงาน

งบเงินอุดหนุน

28.62%

71.38%

31.76%

28.35%

26.65%

11.23%
2.01%
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แผนภูมิแสดงจ�านวนงบประมาณ จ�าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน

กลุ่มหน่วยงาน

ประเภทงบประมาณ
รวม

แผ่นดิน รายได้

จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ

1.	จัดการศึกษา 221,668,600 37.75 125,030,000 53.11 346,698,600 42.14

2.	สนับสนุน

			การจัดการศึกษา

358,178,600 60.99 107,607,400 45.70 465,786,000 56.62

3.	บริการ 7,369,700 1.26 2,792,900 1.19 10,162,600 1.24

รวม 587,216,900 100.00 235,430,300 100.00 822,647,200 100.00

 3. จ�านวนงบประมาณ จ�าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน

บริการ

จัดการศึกษา

สนับสนุนการจัดการศึกษา

42.14%

56.62%

1.24%
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ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเภทงบประมาณ
รวม

แผ่นดิน รายได้

จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ

1.	ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ

		ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา

		และเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน

220,111,800 37.48 63,661,900 27.04 283,773,700 34.50

2.	พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามเอกลักษณ์

			ของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานอุดมศึกษา

2,495,200 0.42 5,938,900 2.52 8,434,100 1.03

3.	เร่งรัดการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพ

			งานวิจัยเพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น	

			และอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง

11,970,500 2.04 3,908,800 1.66 15,879,300 1.93

4.	สร้างนวัตกรรมการให้บริการวิชาการ

		แก่สังคมที่สอดคล้องกับบริบทและ

		ความต้องการของท้องถิ่น	และกลุ่มชาติพันธุ์

9,516,700 1.62 2,389,800 1.02 11,906,500 1.45

5.	อนุรักษ์	ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	เพื่อ

			ความเป็นเอกลักษณ์ล้านนา	กลุ่มชาติพันธุ์	

			และสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม

385,800 0.07 2,109,700 0.90 2,495,500 0.30

6.	ส่งเสริมการดำาเนินงานตามแนวพระราชดำาริ

			เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

309,200 0.06 319,100 0.13 628,300 0.08

7.	พัฒนาระบบกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

			การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล

342,427,700 58.31 157,102,100 66.73 499,529,800 60.71

รวม 587,216,900 100.00 235,430,300 100.00 822,647,200 100.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามเอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานอุดมศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพงานวิจัย

เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้�าโขง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างนวัตกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม

ที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการด�าเนินงานตามแนวพระราชด�าริ

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

แผนภูมิแสดงจ�านวนงบประมาณ จ�าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

 4. จ�านวนงบประมาณ จ�าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

60.71%

34.50% 1.03%

0.08%

0.30%

1.93%

1.45%

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อความ

เป็นเอกลักษณ์ล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม
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ประเภทกองทุน จำานวน ร้อยละ

1.	กองทุนสำารองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 50,815,389 37.53

2.	กองทุนพัฒนาบุคลากร 23,669,719 17.48

3.	กองทุนสวัสดิการบุคลากร 30,411,109 22.46

4.	กองทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาการวิจัย 15,594,209 11.52

5.	กองทุนพัฒนานักศึกษา 14,919,449 11.01

รวม 135,409,875 100.00

แผนภูมิแสดงจ�านวนงบประมาณกองทุนส�าหรับพัฒนางานด้านต่างๆ จ�าแนกตามประเภทกองทุน

 งบกองทุนส�าหรับพัฒนางานด้านต่างๆ

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2558	 มหาวิทยาลัยมีงบกองทุนสำาหรับพัฒนางานด้านต่างๆ	 จำานวน	 5	 กองทุน 
งบประมาณรวม	135,409,875	บาท	ประกอบด้วยกองทุนต่างๆ	ดังนี้

 จ�านวนงบประมาณกองทุนส�าหรับพัฒนางานด้านต่างๆ จ�าแนกตามประเภทกองทุน

กองทุนส�ารองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

กองทุนพัฒนานักศึกษา

กองทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาการวิจัย

กองทุนพัฒนาบุคลากร

กองทุนสวัสดิการบุคลากร

17.48%

22.46%

37.53%

11.52%

11.01%
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ประเภทบุคลากร
สายงาน

รวม ร้อยละ
วิชาการ บริหาร สนับสนุน

วิชาการ

1.	ข้าราชการพลเรือน 88 5 6 99 10.03

2.	พนักงานราชการ 19 19 1.93

3.	ลูกจ้างประจำา 31 31 3.14

4.	พนักงานมหาวิทยาลัย 323 8 507 838 84.90

รวม 411 13 563 987 100.00

บุคลากร

	 ปีงบประมาณ	2558	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	มีบุคลากร	จำานวนทั้งสิ้น	987	คน	ประกอบด้วยบุคลากร	 
สายวิชาการ	411	คน	สายบริหาร	13	คน	และสายสนับสนุนวิชาการ	563	คน	โดยจำาแนกได้ดังนี้

 1. จ�านวนบุคลากร จ�าแนกตามประเภทบุคลากร

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจ�า

ข้าราชการพลเรือน

แผนภูมิแสดงจ�านวนบุคลากร จ�าแนกตามประเภทบุคลากร

10.03%

1.93%

3.14%

84.90%
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ต�าแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา

รวม ร้อยละ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

1.	ศาสตราจารย์ 1 1 0.24

2.	รองศาสตราจารย์ 7 6 13 3.16

3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 30 24 55 13.39

4.	อาจารย์ 44 243 55 342 83.21

รวม 45 280 86 411 100.00

สายงาน
คุณวุฒิการศึกษา

รวม ร้อยละ
ต่�ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

1.	วิชาการ 45 280 86 411 41.64

2.	ผู้บริหาร 8 5 13 1.32

3.	สนับสนุนวิชาการ 161 338 64 563 57.04

รวม 161 383 352 91 987 100.00

 3. จ�านวนบุคลากรสายวิชาการ จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ

 2. จ�านวนบุคลากร จ�าแนกตามสายงาน 

ผู้บริหาร

วิชาการ
สนับสนุนวิชาการ

แผนภูมิแสดงจ�านวนบุคลากร จ�าแนกตามสายงาน 

อาจารย์

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3.16%

0.24%

57.04%

41.64%

1.32%

แผนภูมิแสดงจ�านวนบุคลากรสายวิชาการ จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ

83.21%

13.39%
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สายงาน
วุฒิการศึกษา

รวม ร้อยละ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

1.	วิชาการ 5 4 1 10 83.33

2.	สนับสนุนวิชาการ 2 2 16.67

รวม 7 4 1 12 100.00

4. จ�านวนบุคลากรชาวต่างชาติ จ�าแนกตามสายงาน

แผนภูมิแสดงจ�านวนบุคลากรชาวต่างชาติ จ�าแนกตามสายงาน 

สนับสนุนวิชาการ

วิชาการ

83.33%

16.67%
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CRRU

ผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

รายงานประจ�าปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2558
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การผลิตบัณฑิต

CRRU

http://www.crru.ac.th
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การรับนักศึกษา

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 เป็นมหาวิทยาลัยที่เร่ิมรับนักศึกษา 
ในระบบใหม่	คือ	การรับตรง	100%	โดยให้ความสำาคัญกับผลผลิตมากกว่า 
ปัจจัยป้อนเข้า	ซึ่งสะท้อนถึงการไม่ปฏิเสธ	ไม่กีดกัน	ไม่สร้างกำาแพงขวางกั้น 
แต่เปิดรับด้วยความเชื่อว่าทุกคนประสบความสำาเร็จได้	 โดยที่ผลผลิต 
ทางด้านวิชาการต้องเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรของ	 สกอ.	 และ 
เป้าหมายของคณะ	 ของมหาวิทยาลัย	 ส่วนผลผลิตทางด้านวิชาชีพ 
ต้องเพิ่มการบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่ทุกหลักสูตร	ทุกสาขาวิชา 
และทุกโปรแกรมวิชาผ่านการรับรอง	 โดยระบบการรับนักศึกษา 
แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ดังนี้
	 	 1.	 ประเภทโควตา	
	 	 2.	 ประเภทรับตรง	
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ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี

ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.	5	ปี) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.	5	ปี) ค.บ. การศึกษาพิเศษ	

ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.	5	ปี) ค.บ. การสอนภาษาจีน

ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.	5	ปี) ค.บ. คณิตศาสตร์

ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.	5	ปี) ค.บ. คหกรรมศาสตร์

ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.	5	ปี) ค.บ. เคมี	

ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.	5	ปี) ค.บ. ชีววิทยา

ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.	5	ปี) ค.บ. ดนตรีศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.	5	ปี) ค.บ. พลศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.	5	ปี) ค.บ. ฟิสิกส์

ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.	5	ปี) ค.บ. ภาษาไทย

ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.	5	ปี) ค.บ. ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.	5	ปี) ค.บ. วิทยาศาสตร์

ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.	5	ปี) ค.บ. สังคมศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.	5	ปี) ค.บ. เทคโนโลยีการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

ระดับปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม. การบริหารการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม. การวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม. หลักสูตรและการสอน

ระดับปริญญาเอก

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ค.ด. การบริหารการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. การศึกษาและการพัฒนาสังคม

หลักสูตรที่เปิดสอน

	 ปีการศึกษา	 2557	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น	 96	 หลักสูตร	 แบ่งเป็น 
ระดับปริญญาตรี	 73	หลักสูตร	 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	 1	หลักสูตร	 ระดับปริญญาโท	 17	หลักสูตร	 และ 
ระดับปริญญาเอก	5	หลักสูตร	ดังนี้

 หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2557

 1. คณะครุศาสตร์
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ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. การบริหารธุรกิจ	(การจัดการทั่วไป)

บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. การบริหารธุรกิจ	(การตลาด)

บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. การบริหารธุรกิจ	(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. การบริหารธุรกิจ	(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์

นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ. นิเทศศาสตร์	

นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ. นิเทศศาสตร์	(การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)

นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ. นิเทศศาสตร์	(การสื่อสารใหม่และมัลติมีเดีย)

นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ. นิเทศศาสตร์	(การสื่อสารสื่อใหม่)

ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. นิเทศศาสตร์	

ระดับปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. การจัดการทั่วไป

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นศ.ม. นิเทศศาสตร์	(กลุ่มวิชาเอกสื่อสารการตลาด)

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เคมี

วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. ชีววิทยา

วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์

วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. ฟิสิกส์

วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	
(สิ่งแวดล้อมทั่วไป)

วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. สัตวเวชศาสตร์

ระดับปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. การสอนวิทยาศาสตร์

 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3. คณะวิทยาการจัดการ
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ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

แพทย์แผนไทยบัณฑิต พท.บ. การแพทย์แผนไทย

ระดับปริญญาโท

แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต พท.ม. การแพทย์แผนไทย

ระดับปริญญาเอก

แพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต พท.ด. การแพทย์แผนไทย

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ภาษาจีน

ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น

ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ภาษาไทย

ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมไทย

ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ	(ภาษาศาสตร์)

ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ	(อังกฤษเฉพาะกิจ)

ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษศึกษา	

ระดับปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. การสอนภาษาไทย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. การสอนภาษาจีน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง

วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์	

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ	

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถ.บ. สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถ.บ. นวัตกรรมการออกแบบ

 4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 5. คณะมนุษยศาสตร์

 6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
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ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ศศ.บ. การพัฒนาสังคม

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ศศ.บ. คหกรรมศาสตร์ประยุกต์

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ศศ.บ. ดนตรี	

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ศศ.บ. ดนตรี	(ดนตรีสากล)

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ศศ.บ. ทัศนศิลป์

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ศศ.บ. การจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากร
ทางวัฒนธรรม

ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง

ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น

วิทยาศาสตรบัณฑิต	 วท.บ. จิตวิทยาสังคม

วิทยาศาสตรบัณฑิต	 วท.บ. จิตวิทยาสังคม	(จิตวิทยาอุตสาหกรรม)

วิทยาศาสตรบัณฑิต	 วท.บ. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ระดับปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. การจราจรทางอากาศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. การขนส่งสินค้าทางอากาศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. การจัดการท่าอากาศยาน

ระดับปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. การจัดการโครงการ	

ระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	
(นานาชาติ)

 7. วิทยาลัยนานาชาติ

 8. ส�านักวิชาสังคมศาสตร์

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย38



ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. การบริหารธุรกิจ	(การบัญชี)

บัญชีบัณฑิต	 บช.บ. การบัญชี

ระดับปริญญาโท

บัญชีมหาบัณฑิต บช.ม. การบัญชี

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต	 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต	 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ระดับปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต	 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต	 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต	 วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ศศ.บ. กราฟฟิคดีไซน์

บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. การบริหารธุรกิจ	(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
(วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์)

ระดับปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

 9. ส�านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 10. ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 11. ส�านักวิชาบัญชี
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CRRU

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

นิติศาสตรบัณฑิต น.บ. นิติศาสตร์

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ. การปกครองท้องถิ่น

ระดับปริญญาโท

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว	

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ	

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ศศ.บ. การบริหารโรงแรม

 12. ส�านักวิชาการท่องเที่ยว

 13. ส�านักวิชาบริหารรัฐกิจ

 14. ส�านักวิชานิติศาสตร์

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย40



ระดับการศึกษา จ�านวนนักศึกษา ร้อยละ

1.	ปริญญาตรี 6,616 96.19

2.	ประกาศนียบัตรบัณฑิต 81 1.18

3.	ปริญญาโท 164 2.38

4.	ปริญญาเอก 17 0.25

รวม 6,878 100.00

 1. จ�านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 จ�าแนกตามระดับการศึกษา 

นักศึกษา

	 ในปีการศึกษา	2557	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	มีนักศึกษาใหม่	 จำานวนทั้งสิ้น	6,878	คน	 โดยจำาแนก 
ได้ดังนี้

 จ�านวนนักศึกษาใหม่ 

แผนภูมิแสดงจ�านวนนักศึกษาใหม่ จ�าแนกตามระดับการศึกษา

96.19% ปริญญาตรี

ปริญญาเอก

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท 2.38%

0.25%

1.18%
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วุฒิการศึกษา จ�านวนนักศึกษา ร้อยละ

1.	ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.) 920 13.91

2.	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ศศ.บ.) 1,679 25.38

3.	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	(รป.บ.) 903 13.65

4.	นิติศาสตรบัณฑิต	(น.บ.) 244 3.69

5.	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.) 689 10.41

6.	แพทย์แผนไทยบัณฑิต	(พท.บ.) 108 1.63

7.	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(บธ.บ.) 1,176 17.77

8.	นิเทศศาสตรบัณฑิต	(นศ.บ.) 167 2.52

9.	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วศ.บ.) 166 2.51

10.	สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	(สถ.บ.) 91 1.38

11.	บัญชีบัณฑิต	(บช.บ.) 473 7.15

รวม 6,616 100.00
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แผนภูมิแสดงจ�านวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

 2. จ�านวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา
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วุฒิการศึกษา จ�านวนนักศึกษา ร้อยละ

1.	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	(ป.บัณฑิต) 81 30.92

2.	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	(ค.ม.) 79 30.15

3.	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(ศศ.ม.) 31 11.83

4.	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วท.ม.) 12 4.58

5.	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(บธ.ม.) 23 8.78

6.	แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต	(พท.ม.) 2 0.76

7.	บัญชีมหาบัณฑิต	(บช.ม.) 17 6.49

8.	ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(ค.ด.) 7 2.67

9.	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(ปร.ด.) 10 3.82

รวม 262 100.00
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 3. จ�านวนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

แผนภูมิแสดงจ�านวนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา
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คณะ/ วิทยาลัย/ ส�านักวิชา จ�านวนนักศึกษา ร้อยละ

1.	คณะครุศาสตร์ 1,091 15.86

2.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 184 2.68

3.	คณะวิทยาการจัดการ 1,202 17.48

4.	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 355 5.16

5.	คณะมนุษยศาสตร์ 859 12.49

6.	วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 110 1.60

7.	วิทยาลัยนานาชาติ 39 0.57

8.	สำานักวิชาสังคมศาสตร์ 572 8.32

9.	สำานักวิชาบัญชี 490 7.12

10.	สำานักวิชาการท่องเที่ยว 285 4.14

11.	สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 375 5.45

12.	สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 169 2.46

13.	สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ 903 13.13

14.	สำานักวิชานิติศาสตร์ 244 3.54

รวม 6,878 100.00

 4. จ�านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 จ�าแนกตามคณะ / วิทยาลัย / ส�านักวิชา

แผนภูมิแสดงจ�านวนนักศึกษาใหม่ จ�าแนกตามคณะ / วิทยาลัย / ส�านักวิชา
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ระดับการศึกษา จ�านวนนักศึกษา ร้อยละ

1.	ปริญญาตรี 19,895 95.26

2.	ประกาศนียบัตรบัณฑิต 195 0.93

3.	ปริญญาโท 693 3.32

4.	ปริญญาเอก 101 0.49

รวม 20,884 100.00

แผนภูมิแสดงจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด จ�าแนกตามระดับการศึกษา

 1. จ�านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 จ�าแนกตามระดับการศึกษา

	 ในปีการศึกษา	2557	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	มีนักศึกษาทั้งหมด	จำานวนทั้งสิ้น	20,884	คน	โดยจำาแนก 
ได้ดังนี้

 จ�านวนนักศึกษาทั้งหมด

95.26%

0.93%

3.32%

0.49%

ปริญญาตรี

ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท
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วุฒิการศึกษา จำานวนนักศึกษา ร้อยละ

1.	ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.) 4,634 23.29

2.	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ศศ.บ.) 4,384 22.04

3.	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	(รป.บ.) 2,456 12.34

4.	นิติศาสตรบัณฑิต	(น.บ.) 623 3.13

5.	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.) 2,193 11.02

6.	แพทย์แผนไทยบัณฑิต	(พท.บ.) 445 2.24

7.	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(บธ.บ.) 2,991 15.03

8.	นิเทศศาสตรบัณฑิต	(นศ.บ.) 375 1.88

9.	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วศ.บ.) 503 2.53

10.	สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	(สถ.บ.) 279 1.40

11.	บัญชีบัณฑิต	(บช.บ.) 1,012 5.10

รวม 19,895 100.00

 2. จ�านวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

แผนภูมิแสดงจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา
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วุฒิการศึกษา จำานวนนักศึกษา ร้อยละ

1.	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	(ป.บัณฑิต) 195 19.72

2.	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	(ค.ม.) 349 35.29

3.	นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	(นศ.ม.) 4 0.40

4.	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(ศศ.ม.) 124 12.54

5.	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วท.ม.) 55 5.56

6.	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(บธ.ม.) 79 7.99

7.	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	(รป.ม.) 38 3.84

8.	แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต	(พท.ม.) 27 2.73

9.	บัญชีมหาบัณฑิต	(บช.ม.) 17 1.72

10.	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(ปร.ด.) 55 5.56

11.	ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(ค.ด.) 43 4.35

12.	แพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต	(พท.ด.) 3 0.30

รวม 989 100.00

 3. จ�านวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

แผนภูมิแสดงจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับบัณฑิตศึกษา จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา
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คณะ/ วิทยาลัย/ ส�านักวิชา จ�านวนนักศึกษา ร้อยละ

1.	คณะครุศาสตร์ 5,253 25.15

2.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 634 3.04

3.	คณะวิทยาการจัดการ 2,901 13.89

4.	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 938 4.49

5.	คณะมนุษยศาสตร์ 2,095 10.03

6.	วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 475 2.27

7.	วิทยาลัยนานาชาติ 112 0.54

8	สำานักวิชาสังคมศาสตร์ 1,890 9.06

9.	สำานักวิชาบัญชี 1,212 5.80

10.	สำานักวิชาการท่องเที่ยว 664 3.18

11.	สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,112 5.33

12.	สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 481 2.30

13.	สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ 2,494 11.94

14.	สำานักวิชานิติศาสตร์ 623 2.98

รวม 20,884 100.00

 4. จ�านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 จ�าแนกตามคณะ / วิทยาลัย / ส�านักวิชา

แผนภูมิแสดงจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด จ�าแนกตามคณะ / วิทยาลัย / ส�านักวิชา
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ระดับการศึกษา จ�านวนนักศึกษา ร้อยละ

1.	วุฒิบัตร 68 20.00

2.	ปริญญาตรี 239 70.29

3.	ปริญญาโท 32 9.41

4.	ปริญญาเอก 1 0.30

รวม 340 100.00

 1. จ�านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2557 จ�าแนกตามระดับการศึกษา

	 ในปีการศึกษา	 2557	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 มีนักศึกษาชาวต่างชาติ	 จำานวนทั้งสิ้น	 340	 คน 
โดยจำาแนกได้ดังนี้

 จ�านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ

แผนภูมิแสดงจ�านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ จ�าแนกตามระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาเอก

วุฒิบัตร

ปริญญาโท

70.29%

20.00%

0.30%9.41%
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คณะ / วิทยาลัย / ส�านักวิชา จ�านวนนักศึกษา ร้อยละ

1.	คณะครุศาสตร์ 1 0.29

2.	คณะวิทยาการจัดการ 22 6.47

3.	คณะมนุษยศาสตร์ 283 83.24

4.	วิทยาลัยนานาชาติ 16 4.71

5.	สำานักวิชาสังคมศาสตร์ 1 0.29

6.	สำานักวิชาการท่องเที่ยว 17 5.00

รวม 340 100.00

 2. จ�านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2557 จ�าแนกคณะ / วิทยาลัย / ส�านักวิชา

แผนภูมิแสดงจ�านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ จ�าแนกตามคณะ / วิทยาลัย / ส�านักวิชา

83.24%

0.29%

6.47%

0.29%
4.71%

5.00%ส�านักวิชาการท่องเที่ยว

ส�านักวิชาสังคมศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์

83.24%

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย50



ประเทศ จำานวนนักศึกษา ร้อยละ

1.	People’s	Republic	of	China 311 91.47

2.	The	Union	of	Myanmar 5 1.47

3.	Lao	People’s	Democratic	Republic 15 4.41

4.	State	of	Cambodia 7 2.07

5.	Republic	of	Singapore	 1 0.29

6.	Republic	of	China 1 0.29

รวม 340 100.00

 3. จ�านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2557 จ�าแนกตามประเทศ

แผนภูมิแสดงจ�านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ จ�าแนกตามประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์

State Of Cambodia

Lao People’s Democratic Republic 

People’s Republic of China

Republic of China
Republic of Singapore 

The Union of Myanmar

91.47%

0.29%
0.29%

2.07%

4.41%

1.47%
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ระดับการศึกษา จ�านวนนักศึกษา ร้อยละ

1.	ปริญญาตรี 3,452 92.20

2.	ประกาศนียบัตรบัณฑิต 97 2.59

3.	ปริญญาโท 177 4.73

4.	ปริญญาเอก 18 0.48

รวม 3,744 100.00

 1. จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จ�าแนกตามระดับการศึกษา

ผู้สำาเร็จการศึกษา

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 มีผู ้สำาเร็จการศึกษา	 ประจำาปีการศึกษา	 2557	 จำานวนทั้งสิ้น	 3,744	 คน 
โดยจำาแนก	ได้ดังนี้

แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา จ�าแนกตามระดับการศึกษา

92.20%

ปริญญาตรี

ปริญญาเอกประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

2.59%

4.73%

0.48%
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วุฒิการศึกษา จ�านวนนักศึกษา ร้อยละ

1.	ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.) 1,074 31.12

2.	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ศศ.บ.) 664 19.24

3.	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	(รป.บ.) 439 12.72

4.	นิติศาสตรบัณฑิต	(น.บ.) 122 3.53

5.	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.) 340 9.85

6.	แพทย์แผนไทยบัณฑิต	(พท.บ.) 122 3.53

7.	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(บธ.บ.) 472 13.67

8.	นิเทศศาสตรบัณฑิต	(นศ.บ.) 7 0.20

9.	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วศ.บ.) 64 1.85

10.	สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	(สถ.บ.) 8 0.23

11.	บัญชีบัณฑิต	(บช.บ.) 140 4.06

รวม 3,452 100.00

 2. จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา 

แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา
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วุฒิการศึกษา จ�านวนนักศึกษา ร้อยละ

1.	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	(ป.บัณฑิต) 97 33.22

2.	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	(ค.ม.) 79 27.05

3.	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(ศศ.ม.) 24 8.22

4.	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วท.ม.) 9 3.08

5.	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(บธ.ม.) 48 16.44

6.	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	(รป.ม.) 15 5.14

7.	นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	(นศ.ม.) 2 0.68

8.	ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(ค.ด.) 15 5.14

9.	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(ปร.ด.) 3 1.03

รวม 292 100.00

 3. จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา 

แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา
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คณะ / วิทยาลัย / ส�านักวิชา จ�านวนนักศึกษา ร้อยละ

1.	คณะครุศาสตร์ 1,264 33.77

2.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 89 2.38

3.	คณะวิทยาการจัดการ 335 8.95

4.	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 93 2.48

5.	คณะมนุษยศาสตร์ 331 8.84

6.	วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 122 3.26

7.	วิทยาลัยนานาชาติ 2 0.05

8.	สำานักวิชาสังคมศาสตร์ 315 8.41

9.	สำานักวิชาบัญชี 282 7.53

10.	สำานักวิชาการท่องเที่ยว 90 2.40

11.	สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 164 4.38

12.	สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 81 2.16

13.	สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ 454 12.13

14.	สำานักวิชานิติศาสตร์ 122 3.26

รวม 3,744 100.00

 4. จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จ�าแนกตามคณะ / วิทยาลัย / ส�านักวิชา

แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา จ�าแนกตามคณะ / วิทยาลัย / ส�านักวิชา
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CRRU

 หลักสูตรปรับปรุง

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2558	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 มีหลักสูตรปรับปรุง	 จำานวน	 22	 หลักสูตร 
และหลักสูตรใหม่	จำานวน	8	หลักสูตร	ดังนี้

	 1.	 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
	 2.	 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
	 3.	 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชานิเทศศาสตร์
	 4.	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
	 5.	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาดนตรี
	 6.	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์
	 7.	 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	(หลักสูตร	5	ปี)	สาขาวิชาคณิตศาสตร์
	 8	 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	(หลักสูตร	5	ปี)	สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
	 9.	 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	(หลักสูตร	5	ปี)	สาขาวิชาเคมี
	 10.	หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	(หลักสูตร	5	ปี)	สาขาวิชาชีววิทยา
	 11.	 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	(หลักสูตร	5	ปี)	สาขาวิชาภาษาไทย
	 12.	หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	(หลักสูตร	5	ปี)	สาขาวิชาสังคมศึกษา
	 13.	หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	(หลักสูตร	5	ปี)	สาขาวิชาพลศึกษา
	 14.	หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	(หลักสูตร	5	ปี)	สาขาวิชาฟิสิกส์
	 15.	หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	(หลักสูตร	5	ปี)	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
	 16.	หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	(หลักสูตร	5	ปี)	สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
	 17.	 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	(หลักสูตร	5	ปี)	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
	 18.	หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	(หลักสูตร	5	ปี)	สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
	 19.	หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
	 20.	หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชานิเทศศาสตร์
	 21.	หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
	 22.	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
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 หลักสูตรใหม่

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

	 1.	 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย	
	 2.	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาเกาหลี
	 3.	หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
	 4.	หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์	(หลักสูตร	5	ปี)
	 5.	หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชานิเทศการศึกษา	
	 6.	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาสหวิทยาการการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
	 7.	 หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชานิเทศศาสตร์
	 8.	หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 มีห้องเรียนที่รองรับการเรียนการสอน	 ประกอบด้วย	 ห้องเรียนขนาดเล็ก 
35	 -	65	ที่นั่ง	ห้องเรียนขนาดกลาง	70	 -	120	ที่นั่ง	และห้องเรียนขนาดใหญ่	140	 -	200	ที่นั่ง	 โดยทุกห้องเรียน 
จะเป็นห้องเรียนที่ได้มาตรฐาน	มีอุปกรณ์โสตทัศน์ที่ครบครัน	เช่น	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	เครื่องฉายภาพทึบแสง  
เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ	เครื่องขยายเสียง	และไมโครโฟน	เป็นต้น	รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการต่างๆ 
เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองและฝึกปฏิบัติจริงในการเรียนการสอน	เช่น	ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	ห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์	ห้องปฏิบัติการภาษา	ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม	ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรมไทย	ห้องปฏิบัติการ 
นวดแผนไทย	ห้องปฏิบัติการเวชกรรมไทย	ห้องปฏิบัติการผดุงครรภ์ไทย	ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 
เป็นต้น
	 นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการสำาหรับให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก	 เช่น	ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 
ทดสอบด้านวิศวกรรมโยธา	ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพอาหาร	นำ้าและผลิตภัณฑ์	 ห้องปฏิบัติการ 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเครือข่ายของวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ	เป็นต้น
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ทรัพยากรสารสนเทศ

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำาเนินการจัดซื้อ	จัดหาทรัพยากรสารสนเทศไว้ให้บริการแก่นักศึกษา	บุคลากร	
และประชาชนภายนอกในหลายรูปแบบ	 เช่น	หนังสือ	 วารสาร	หนังสือพิมพ์	 สื่อโสตทัศนวัสดุ	ฐานข้อมูลออนไลน	์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ	และคอมพิวเตอร์สำาหรับบริการอินเทอร์เน็ต	 โดยมีรายละเอียด
ทรัพยากรสารเทศที่ให้บริการดังนี้
  1. หนังสือ
	 	 	 	 ภาษาไทย	 จำานวน	 111,698	 เล่ม
	 	 	 	 ภาษาต่างประเทศ	 จำานวน	 17,810	 เล่ม
  2. วารสาร
	 	 	 	 ภาษาไทย	 จำานวน	 547	 รายชื่อ
	 	 	 	 ภาษาต่างประเทศ	 จำานวน	 58	 รายชื่อ
  3. หนังสือพิมพ์
	 	 	 	 ภาษาไทย	 จำานวน	 26	 รายชื่อ
	 	 	 	 ภาษาต่างประเทศ	 จำานวน	 4	 รายชื่อ
  4. สื่อโสตทัศนวัสด	ุ จำานวน	 10,806	 รายการ
  5. ฐานข้อมูลออนไลน	์ จำานวน	 14	 ฐานข้อมูล
  6. เครื่องคอมพิวเตอร์
	 	 	 	 สำาหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ	 จำานวน	 13	 เครื่อง
	 	 	 	 สำาหรับสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์	 จำานวน	 132	 เครื่อง
	 	 	 	 จุดให้บริการ	Wireless	 จำานวน	 24	 จุด

 จ�านวนผู้เข้ารับบริการห้องสมุด

	 	 	 	 จำานวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด	 จำานวน	 77,036	 คน/ปี
	 	 	 	 การยืมหนังสือ	 จำานวน	 47,655	 เล่ม/ปี
	 	 	 	 การยืมโสตทัศนวัสดุ	 จำานวน	 1,760	 รายการ/ปี
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คณะ / วิทยาลัย / ส�านักวิชา
จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา

ที่ตอบแบบสอบถาม
จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา

ที่มีงานท�าหลังส�าเร็จการศึกษา
ร้อยละ

1.	คณะครุศาสตร์ 669 597 89.24

2.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70 51 72.86

3.	คณะวิทยาการจัดการ 411 347 84.43

4.	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 102 75 73.53

5.	คณะมนุษยศาสตร์ 214 138 64.49

6.	วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 107 87 81.31

7.	สำานักวิชาสังคมศาสตร์ 344 277 80.52

8.	สำานักวิชาบัญชี 288 226 78.47

9.	วิทยาลัยนานาชาติ 3 3 100.00

10.	สำานักวิชาการท่องเที่ยว 99 74 74.75

11.	สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 274 257 93.80

12.	สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 90 71 78.89

13.	สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ 388 313 80.67

14.	สำานักวิชานิติศาสตร์ 86 41 47.67

รวม 3,145 2,557 81.30

ภาวะการมีงานทำาของบัณฑิต ประจำาปีการศึกษา 2557

แผนภูมิแสดงจ�านวนการมีงานท�าของผู้ส�าเร็จการศึกษา จ�าแนกตามคณะ / วิทยาลัย / ส�านักวิชา

	 จากจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา	ระดับปริญญาตรี	ปีการศึกษา	2557	จำานวน	3,452	คน	มีผู้ตอบแบบสอบถาม 
ภาวะการมีงานทำาของบัณฑิต	 จำานวน	 3,145	 คน	 มีจำานวนผู ้สำาเร็จการศึกษามีงานทำาหลังสำาเร็จการศึกษา 
จำานวน	2,557	คน	คิดเป็นร้อยละ	81.30	โดยมีผลการสำารวจ	จำาแนกตามคณะ	/	วิทยาลัย	/	สำานักวิชา	ดังนี้
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ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลผู้ส�าเร็จการศึกษา ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน่วยงานที่สังกัด

1. การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์คุณภาพการดำาเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก	สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน

นางนรินทร	ชมชื่น วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ	
ปีที่	8	ฉบับที่	1	เดือนตุลาคม	
2557-มกราคม	2558

คณะครุศาสตร์

2. การพัฒนายุทธศาสตร์	การบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน	เป็นฐานในพื้นที่
วนอุทยานภูชี้ฟ้า	อำาเภอเทิง	จังหวัดเชียงราย

นายสมศักดิ์	มกรมณเฑียร วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ	
ปีที่	8	ฉบับที่	2
เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม	
2558

คณะครุศาสตร์

3. แนวทางการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา	ของ
กระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.	2554-2556
โรงเรียนมัธยมศึกษา	สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	36

นายชาตรี	โถแก้ว วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

4. ความพร้อมในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อำาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย

นางสาวเดือนเพ็ญ	ขัดบุญเรือง วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

5. การบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล
ของโรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย	เขต	2

นายประภาส	สุริยวงค์ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

6. การบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดใหญ่บนพื้นที่สูง	จังหวัดเชียงราย

นายปิยะศักดิ์	ชนะชัย วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

7. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ
สำาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา	สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	36

นางสาวลินดา	ชุมภูศรี วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

8. แนวทางพัฒนาสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สู่ความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้	อำาเภอปง
จังหวัดพะเยา

นายศักยะ	เย็นใจ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

9. แนวทางการบริหารงานวิชาการ	เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ
ระดับประถมศึกษา	จังหวัดเชียงราย
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

นายสุริยัณห์	ชำานาญ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

10. การบริหารจัดการความรู้ของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอพาน
ในสังกัดสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย

นางสาวกนิษฐา	คำายืน วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

11. การบริหารจัดการสถานศึกษา	เพื่อส่งเสริม
เอกลักษณ์โรงเรียนดอยลานพิทยา
ตำาบลดอยลาน	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

นายเทวารินทร์	ธรรมสอน วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

12. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์	30	
อำาเภอแม่อาย	จังหวัดเชียงใหม่

นายธงชัย	ญะรัตน์ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

ผลงานของผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ ์
หรือเผยแพร่ ในระดับชาติและนานาชาติ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 รายช่ือผลงานของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย60
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13. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกรอบ
หน้าที่ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ	 ว่าด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.	2553
ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา	เขต	36	กลุ่มย่อยที่	2	
จังหวัดเชียงราย

นางสาวภาวินี	ทิพวรรณ์ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

14. การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา	สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	36	
กลุ่มย่อยที่	1	จังหวัดเชียงราย

นางราตรี	มาบุตร วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

15. การบริหารจัดการความรู้เพื่อพัฒนาครู
และบุคลากรโรงเรียนเชียงคำาวิทยาคม
อำาเภอเชียงคำา	จังหวัดเชียงราย

นายวิชาญ	ไชยมงคล วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

16. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำางาน
ของพนักงานครูเทศบาลเมืองพะเยา

นายสมัย	บุญตัน วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

17. การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนบ้านสถาน	อำาเภอภูซาง	จังหวัดพะเยา

นายสุวิทย์	สมฤทธิ์ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

18. ภาวะผู้นำาผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษา
ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน	สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	จังหวัดเชียงราย

นายณรงค์เดช	กันทะเนตร วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

19. แนวทางการบริหารงานวิชาการ	เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ของนักเรียนโรงเรียน	
ในกลุ่มเครือข่ายบ้านวาวี	อำาเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย	โดยการใช้เทคนิค
การเทียบสมรรถนะ	(Benchmarking)

นางสาวนฤมล	มะยอง วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

20. แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
อำาเภอแม่จัน	จังหวัดเชียงราย

นางสาวสกุลนา	ใจมิภักดิ์ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

21. แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองพะเยา	ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษา

นางหทัยกาญจน์	บุญตัน วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

22. การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษานำาร่อง	สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	36

นางสาวอุมาภรณ์	สายทอง วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

23. การป้องกันปัญหาสารเสพติดในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาเวียงเชียงแสน	สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย	เขต	3

นายไกรสอน	มุ่งมลพลเจริญ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

24. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา	ขั้นพื้นฐาน
ในการบริหารงานโรงเรียนสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย	เขต	3

นางปรานอม	จันทิมา วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

25. ประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศ	เพื่อการบริหาร
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	
เขต	36	(เชียงราย-พะเยา)

นายปริญญา	อินทยศ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

26. การดำาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย	เขต	3

นางสาวพิมพ์วลัญช์	มั่นเหมาะ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์
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27. ความคาดหวังของผู้สอนต่อผู้บริหารในการวิจัย
ในชั้นเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่	เขต	3

นายสุวินทร์	อุปนันท์ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

28. ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

นางพนิดา	อัครพูลพัฒน์ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

29. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนพื้นที่พิเศษ
กลุ่มห้วยชมภู	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย	เขต	1

นางสาวปุณยนุชนภัส	อินทนุ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

30. ทิศทางใหม่การนิเทศการศึกษา	ของสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	36

นางสาวจิรชญา	อินทะจักร วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

31. การบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่พิเศษ
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย	เขต	3

นายชนก	แสนติยศ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

32. การบริหารงานวิชาการโรงเรียน	ในสังกัด
คณะสงฆ์จีนนิกาย	ในจังหวัดเชียงราย

นายศาสตรินทร์	อุ่นอินตะ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์

33. ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร	เรื่อง	กาวชะอม
ดักแมลงวัน	สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวพัชรี	ธิศรี Proceedings	NIRC	2013 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

34. รูปแบบการจูงใจของนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาใช้บริการในคาสิโน

Miss	Su	Yan ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

35. การรับรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า
ที่จำาหน่ายบริเวณตลาดชายแดนอำาเภอแม่สาย	
จังหวัดเชียงราย

นางสาวกชนิภา	อ่อนคำาเหลือง ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

36. การควบคุมภายในด้านการเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	ในเขตอำาเภอเชียงแสน	
จังหวัดเชียงราย

นางสาวกัลยา	ใจวังเย็น ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

37. ความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นต่อหวยออนไลน ์
ของประชาชนในเขตอำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

นางสาวจิราพร	ก้างออนตา ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

38. ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการโรงแรมขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมือง	
จังหวัดพะเยา

นางสาวจุรีย์พร	ศักดิ์สุริยา ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

39. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร	ประเภทบ้านเดี่ยว
ของผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพภาคเอกชน
ในเขตอำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

นายณัฐพร	ศรีอูด ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

40. ปัญหาในการปฏิบัติงานจัดซื้อ	จัดจ้างภาครัฐ	ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์		(ระบบ	e-GP)	ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำาเภอเชียงคำา	จังหวัดพะเยา

นางสาวดาราวรรณ์	วงศ์หงษ์ ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

41. การวิเคราะห์งบประมาณ	งบการเงินและ
ผลการดำาเนินงาน	ปี	พ.ศ.	2548	–	2555
ของเทศบาลตำาบลจันจว้า	อำาเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย

นางธัญญา	แก้วรากมุข ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

42. ปัญหาทางการตลาดผลผลิตยางพารา
ของเกษตรกร	อำาเภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย

นางสาวนลินทิพย์	บุญรัตนภัทร ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

43. การศึกษาทัศนคติในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 อำาเภอเชียงแสน	
จังหวัดเชียงราย

นางปรีชญานันท์	พิงคะสัน ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย62
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44. ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่
มีตราสินค้าในประเทศของประชาชน
ในเขตอำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

นางสาวปิยาภรณ์	ใจแก้ว ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

45. ปัญหาการให้บริการนำ้าประปาของเทศบาล
ตำาบลแม่สรวย	อำาเภอแม่สรวย	จังหวัดเชียงราย

นางสาวพรรษวดี	ศรีธาราธิคุณ ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

46. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกำาจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลตำาบลจันจว้า	อำาเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย

นางพิชญ์สิณี	จันทาพูน ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

47. ศึกษาปัญหาการบริหารงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนถิ่น	:	กรณีศึกษา	องค์กรปกครอง	
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่	อำาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย

นางสาวมัทธริน	ตระกลศักดา ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

48. ปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซด์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ที่มีผลต่อความสำาเร็จในการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าหรือบริการ

นายยิ่งใหญ่	นิลวัฒนกุล ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

49. การศึกษาสภาพปัญหาการจัดหาพัสดุภาครัฐ	
โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction)	เทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

นางวรรณิกา	ธนะวงศ์ ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

50. ปัจจัยจูงใจและความพึงพอใจ	ในการเข้าร่วม
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษา	จังหวัดเชียงราย

นางวาสนา	ศิริสาร ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

51. เกษตรกรในเขตพื้นที่ตำาบลวาวี	อำาเภอแม่สรวย	
จังหวัดเชียงราย

นางสาววิมพ์วิภา	เลิศพงศ์ทอง ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

52. การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ที่มีต่อกิจกรรมถนนคนเดิน
เทศบาลนครเชียงราย	จังหวัดเชียงราย

นางสาวแววพันธ์	แย้มแขไข ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

53. พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค	ใน
จังหวัดเชียงราย	กรณีศึกษา	บิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์เชียงรายและ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	เชียงราย

นางศรีสมร	พิริยะสุรวงศ์ ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

54. แนวทางการพัฒนาเพื่อจัดตั้งสถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชนตำาบลป่าแดด	อำาเภอแม่สรวย	
จังหวัดเชียงราย

นางสาวศุภธิดา	สังข์ทอง ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

55. ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กร
และความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน
ในเขตอำาเภอเมืองเชียงราย	จังหวัดเชียงราย

นายกัญชร	ปัญญาณัฐโสภณ ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

56. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้างชำาระหนี้
ของสหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า	จำากัด
อำาเภอเวียงป่าเป้า	จังหวัดเชียงราย

นางสาวชณัฐศรณ์	แก้ววิมล ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

57. การศึกษาปัญหาการออกใบประทวนให้กับ
เกษตรกรในโครงการรับจำานำาข้าวเปลือกนาปี	
ของอำาเภอภูซาง	จังหวัดพะเยา

นางสาวณัฐชนา	จันตระกูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

58. ทัศนคติของประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ
และศาสนาอิสลามที่มีต่อธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทยในจังหวัดเชียงราย

นางสาวณัฐณิชา	บุญประเสริฐ ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

59. รูปแบบการดำาเนินชีวิตของผู้ที่ตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียม	ในเขตอำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

นางสาวพิมลวรรณ	วรรณประโพธิ์ ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ
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60. ปัจจัยการให้บริการที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาล
ตำาบลท่าสาย	อำาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

นางสาวมนัชยา	ชื่นดี ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

61. ส่วนประสมทางการตลาดแนวคิดใหม่	4Cs
ที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนี่ยม
ในเขตอำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

นายศุภกฤต	ยิ่งสัจธรรม ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

62. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการที่พักแรม
ประเภทรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในเขตอำาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย	ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่จัดการท่องเที่ยวด้วยตนเอง

นางสาวสายชล	นพเก้า ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

63. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลระบบการเงิน
การบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

นางอ้อมใจ	มาลาวิลาศ ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

64. ปัจจัยของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

นางอัญชลี	สายทอง ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

65. ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ที่ให้บริการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษา
ในหลักสูตรภาคปกติวันจันทร์ถึงวันศุกร์

นางสาวอัญชลี	ทิพย์โยธิน ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

66. การวิเคราะห์รูปแบบการดำาเนินชีวิต
ของผู้ซื้อสินค้าแฟชั่นทางอินเทอร์เน็ต
ในเขตอำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

นางสาวนฤมล	มูลกาศ ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

67. แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน	ตำาบลเชียงแรง	อำาเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา

นางสาวปิยวรรณ	ชัยมาทิกุล ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

68. แนวทางการจัดตั้งตลาดสดและศูนย์จำาหน่าย
สินค้า	OTOP	ในเขตเทศบาลตำาบลจันจว้า
อำาเภอแม่จัน	จังหวัดเชียงราย

นางสุกัลญา	เอี่ยมเวษ ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

69. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเข้าศึกษา
ในหลักสูตรระยะสั้นของนักศึกษาจีน	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นายณัฐปฤต	ใจยา ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

70. แนวทางการจัดการปัญหาในการค้าส่ง
โทรศัพท์มือถือ	บริษัท	จี	เนทอินเตอร์	
เนชั่นแนล	(ประเทศไทย)	จำากัด	ในทัศนะ
ผู้จัดจำาหน่าย	เขตกรุงเทพมหานคร

นางสาวนงลักษณ์	ใจหมั้น ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

71. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกทำากรมธรรม์
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
ของธนาคารออมสินสาขาเทิง	จังหวัดเชียงราย

นางสาวเสาวลักษณ์	โกโล ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

72. ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริการ
ของหอพักนักศึกษา	:	กรณีศึกษาหอพักจารุพันธ์

นายกิติพงษ์	จารุพันธ์ ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

73. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จของธุรกิจพระเครื่อง
ในจังหวัดเชียงราย

นายอาศิระ	นันทวงศ์ ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

74. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการ
เป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย

Mr.	Li	Wang ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย64
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75. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของสมาชิก
สหกรณ์นิคมเชียงคำา	จำากัด	ในพื้นที่
อำาเภอภูซาง	จังหวัดพะเยา

นายอเนก	ชื่นใจ ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

76. แนวทางการพัฒนาการบริการ
ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง	เชียงราย

นายชิตพล	บุตราช ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

77. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ออกกำาลังกาย
ฟิตเนสเซ็นเตอร์	ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

นางสาวนวพรรณ	วงค์คำามูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

78. A	COMPARISON	OF	TEACHING	METHODS	
IN	WRITING	DIFFICULT	SEPLLING	
WORDS	BY	USING	COMPUTER	ASSISTED	
INSTRUCTION	(CAI)	AND	SKILL
EXERCISES	WITH	THE	COOPERATIVE	
LEARNING	METHODS	AND	WITH
THE	TRADITIONAL	INSTRUCTION
METHODS	OF	PRATHOMSUKSA	3
STUDENTS	IN	ANUBAN	CHIANGRAI	
SCHOOL,	AUMPHOE	MUEANG	CHIANGRAI,
CHIANGRAI	PROVINCE.

นางสาวสายรุ้ง	วงศ์ภักดิ์	 วารสารบัณฑิตศึกษา	ปีที่	7
ฉบับที่	15	เดือน	กันยายน	-	
ธันวาคม	พ.ศ.	2557

คณะมนุษยศาสตร์

79. A	STUDY	OF	READING	STRATEGIES	
USED	BY	THE	THIRD	YEAR	ENGLISH
MAJOR	STUDENTS	IN	CHIANG	RAI
RAJABHAT	UNIVERSITY.

MISS	QIAN	XUHONG วารสารบัณฑิตศึกษา	ปีที่	7	
ฉบับที่	15	เดือน	กันยายน	-	
ธันวาคม	พ.ศ.	2557

คณะมนุษยศาสตร์

80. AN	ANALYSIS	OF	RIEK	KWAN	CEREMONY
USED	IN	LUA	HILL-TRIBE

นางสาวโชติพิช	ดีแก้ว วารสารบัณฑิตศึกษา	ปีที่	7	
ฉบับที่	15	เดือน	กันยายน	-	
ธันวาคม	พ.ศ.	2557

คณะมนุษยศาสตร์

81. DEVELOPMENT	OF	READING
COMPREHENSION	SKILL	THROUGH
THE	SKILL	EXERCISE	WITH	PRINTED	
MATTER	AS	A	MEDIA	FOR
PRATHOMSUKSA	3	STUDENTS	AT
PHANPASOKSAWAD	SCHOOL	UNDER
CHIANG	RAI	PRIMARY	EDUCATIONAL	
SERVICE	AREA	2

นางพะยอม	เจียมวิจักษณ์ วารสารบัณฑิตศึกษา	ปีที่	7	
ฉบับที่	15	เดือน	กันยายน	-	
ธันวาคม	พ.ศ.	2557

คณะมนุษยศาสตร์

82. A	COMPARISON	OF	THE	ACHIEVEMENT	
OF	MATHAYOMSUKA	 3	 STUDENTS	 IN	
READING	 THAI	 SUBSTANCE	 BY	 CIRC	
TEACHING	 METHOD	 TOWARD	 SQ3R	
TEACHING	METHOD

นางสาวสมศรี	เอี่ยมโอภาส วารสารบัณฑิตศึกษา	ปีที่	7	
ฉบับที่	15	เดือน	กันยายน	-	
ธันวาคม	พ.ศ.	2557

คณะมนุษยศาสตร์

83. DEVELOPMENT	OF	SUMMARIZING	
SKILLS	USING	GRAPHIC	ORGANIZE
EXERCISES	FOR	MATTHAYOM	1
STUDENTS,	SAMAKKEE	WITTAYAKOM
SCHOOL,	CHIANG	RAI	PROVINCE

นางอรอนงค์	กาญจนสุนทร วารสารบัณฑิตศึกษา	ปีที่	8	
ฉบับที่	16	เดือน	มกราคม	–	
เมษายน	2558

คณะมนุษยศาสตร์

84. A	COMPARISON	OF	USING	4	MAT
LEARNING	METHOD	AND	SIX	THINKING	
HATS	TECHNIQUE	IN	CRITICAL
READING	FOR	MATHAYOMSAKSA
6	STUDENTS

นางเพียงนุช	ชำานาญเวียง วารสารบัณฑิตศึกษา	 ปีที่	 8	
ฉบับที่	 16	 เดือน	มกราคม	 –	
เมษายน	2558

คณะมนุษยศาสตร์
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85. DEVELOPMENT	OF	READING	THAI	
WORD-ENDING	COMBINATION
SUPPLEMENTARY	EXERCISES	FOR	HILL	
TRIBE	STUDENTS	IN	PRATHOMSUKSA
I	AT	BAAN	RAKPHAENDIN	SCHOOL
IN	HIGHLAND	AREA	UNDER	THE
JURISDITION	OF	OFFICE	OF
CHIANG	RAI	PRIMARY	EDUCATION
SERVICE	AREA	4

นางกาญจนา	ปราศรัย วารสารบัณฑิตศึกษา	ปีที่	8	
ฉบับที่	16	เดือน	มกราคม	–	
เมษายน	2558

คณะมนุษยศาสตร์

86. AN	ANALYSIS	OF	ENGLISH	TEXTBOOK	
(ACCESS	3)	FOR	LOWER	SECONDARY
EDUCATION

นางสาวกุลธิดา	อาษา วารสารบัณฑิตศึกษา	ปีที่	8	
ฉบับที่	16	เดือน	มกราคม	–	
เมษายน	2558

คณะมนุษยศาสตร์

87. The	Implementation	of	Thai	Practical
Learning	Modules	on	the	Pronunciation
of	/R/,	/L/	and	/W/	Diphthongs	Designed	
for	Communicative	Thai	Northern
Dialect-Speaking	Prathomsueksa	6	Students	
Studying	in	Saksanchiangmaiwittayakhom	
School

นางสายสมร	สุทธศิลป์ วารสารบัณฑิตศึกษา	ปีที่	8	
ฉบับที่	16	เดือน	มกราคม	–	
เมษายน	2558

คณะมนุษยศาสตร์

88. Development	of	Creative	Writing	Skills	
through	Developed	Creative	Writing	Exercises
for	Prathomsuksa	6	Students	at	Ban	Sanchum
School	(Saharatbumroong)

นางสาวรัตนาภรณ์	เทพละ วารสารบัณฑิตศึกษา	ปีที่	8	
ฉบับที่	16	เดือน	มกราคม	–	
เมษายน	2558

คณะมนุษยศาสตร์

89. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยโดยใช้เทคนิค
KWLPlus	สำาหรับนักศึกษาจีน	ที่เรียนภาษาไทย
เป็นภาษาที่สอง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Miss	Chen	Xiaoxiao วารสารบัณฑิตศึกษา	ปีที่	8	
ฉบับที่	17	เดือน	พฤษภาคม	–	
สิงหาคม	2558

คณะมนุษยศาสตร์

90. การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน	
สำาหรับนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษา
ที่สอง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Miss	Gan	Lu วารสารบัณฑิตศึกษา	ปีที่	8	
ฉบับที่	17	เดือน	พฤษภาคม	–	
สิงหาคม	2558

คณะมนุษยศาสตร์

91. การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ
สำาคัญ	เรื่องประเพณีไทยโดยใช้เทคนิค
การจัดการเรียนรู้แบบผังกราฟิก	สำาหรับ
นักศึกษาจีน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นางบุษราคัม	ยอดชะลูด วารสารบัณฑิตศึกษา	 ปีที่	 8	
ฉบับที่	17	เดือน	พฤษภาคม	–	
สิงหาคม	2558

คณะมนุษยศาสตร์

92. การพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยที่ใช้
ในชีวิตประจำาวันด้วยแบบฝึกทักษะที่ใช้วิธีการสอน
แบบทางตรง	(Direct	Instruction	Model)	
สำาหรับนักศึกษาจีน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นางสาวอรทัย	ขันโท วารสารบัณฑิตศึกษา	 ปีที่	 8	
ฉบับที่	17	เดือน	พฤษภาคม	–	
สิงหาคม	2558

คณะมนุษยศาสตร์

93. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องการแต่งฉันท์	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	
ปีที่	5	ด้วยวิธีการจัดการเรียนแบบร่วมมือ	
(STAD)	กับแบบนิรนัย

นางปราณี	วิจิตรโชติ วารสารบัณฑิตศึกษา	 ปีที่	 8	
ฉบับที่	17	เดือน	พฤษภาคม	–	
สิงหาคม	2558

คณะมนุษยศาสตร์

94. การวิเคราะห์วาทกรรมในชั้นเรียน	กรณีศึกษา
ของนักศึกษาชั้นปีที่	1	ที่ไม่ได้เรียนวิชาเอก
ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย	PU’ER

Miss	Mei	xiaodan วารสารบัณฑิตศึกษา	 ปีที่	 8	
ฉบับที่	17	เดือน	พฤษภาคม	–	
สิงหาคม	2558

คณะมนุษยศาสตร์

95. การวิเคราะห์ปริเฉทการใช้ห้องสนทนาออนไลน์
ของนักศึกษาชาวจีน:	กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

Miss	Chen	Jianli วารสารบัณฑิตศึกษา	 ปีที่	 8	
ฉบับที่	17	เดือน	พฤษภาคม	–	
สิงหาคม	2558

คณะมนุษยศาสตร์

96. การวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในแบบทดสอบทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	(O-Net)	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่	6

นางดวงเดือน	เทพยศ วารสารบัณฑิตศึกษา	ปีที่	8	
ฉบับที่	17	เดือน	พฤษภาคม	–	
สิงหาคม	2558

คณะมนุษยศาสตร์

97. การวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในแบบทดสอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย	เขต	4

นางสาวอ้อยทิพย์	บรรดิ วารสารบัณฑิตศึกษา	ปีที่	8	
ฉบับที่	17	เดือน	พฤษภาคม	–	
สิงหาคม	2558

คณะมนุษยศาสตร์

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย66
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98. การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในบ้านป่าซางวิวัฒน์	ตำาบลนางแล	อำาเภอเมือง	
จังหวัดเชียงราย

นางสาวพิณทิพย์	คำามาต รายงานการประชุมวิชาการ
สังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ	
ครั้งที่	11	(proceedings)
“ภัยธรรมชาติกับการจัดการ
อย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่น	
ประเทศ	และอาเซียน”

สำานักวิชา
สังคมศาสตร์

99. การบริหารจัดการชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน	กรณีศึกษาบ้านดอกบัว	หมู่ที่	4	
ตำาบลตุ่น	อำาเภอเมืองพะเยา	จังหวัดพะเยา

นายอัครณัฎฐ์	พิริยธัชกุล รายงานการประชุมวิชาการ
สังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ	
ครั้งที่	11	(proceedings)
“ภัยธรรมชาติกับการจัดการ
อย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่น	
ประเทศ	และอาเซียน”

สำานักวิชา
สังคมศาสตร์

100. ระดับความมั่นคงของมนุษย์ของผู้ประกอบอาชีพ	
นวดแผนไทยในเขตการค้าชายแดนแม่สาย	
จังหวัดเชียงราย

สิบโทสิลาส	ตรีเอกานุกูล รายงานการประชุมวิชาการ
สังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ	
ครั้งที่	11	(proceedings)
“ภัยธรรมชาติกับการจัดการ
อย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่น	
ประเทศ	และอาเซียน”

สำานักวิชา
สังคมศาสตร์

101. การศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ปลาบึก
แม่นำ้าโขงโดยชุมชนในอำาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

นายเกรียงไกร	แจ้งสว่าง รายงานการประชุมวิชาการ
สังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ	
ครั้งที่	11	(proceedings)
“ภัยธรรมชาติกับการจัดการ
อย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่น	
ประเทศ	และอาเซียน”

สำานักวิชา
สังคมศาสตร์

102. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีไทยล้านนาตะวันออก

นางสาวคะนึงนิตย์	พรมมินทร์ วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ		
สำานักวิชาสังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	
ปีที่	8	ฉบับที่	1	ต.ค.	57	–	
ม.ค.	58

สำานักวิชา
สังคมศาสตร์

103. ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ	สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย	เขต	3

นางสาวจิดานันท์	บำารุงธรรม รายงานสืบเนื่องการประชุม
ทางวิชาการ	(Proceedings)	
การประชุมทางวิชาการและ
นำาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ	Interdisciplinary
Research	and	Studies	on	
Sustainable	Development	
เล่มที่	8	กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สำานักวิชา
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

104. การพัฒนาโปรแกรมระบบผลการเรียนออนไลน์
โรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง
(พื้นที่ทรงงาน)	อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

นายดนัย	ไกรสร รายงานสืบเนื่องการประชุม
ทางวิชาการ	(Proceedings)
การประชุมทางวิชาการและ
นำาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ	Interdisciplinary
Research	and	Studies	on	
Sustainable	Development	
เล่มที่	8	กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สำานักวิชา
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

105. การพัฒนาเว็บไซด์บทความ	และเทคนิค นายคงภัค	ผู้ภักดี รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการนำาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ	เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ภาคเหนือ	
ครั้งที่	13	เล่มที่	2

สำานักวิชา
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลผู้ส�าเร็จการศึกษา ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน่วยงานที่สังกัด

106. ระบบฐานข้อมูลตำารวจภูธรจังหวัดเชียงราย	
กรณีศึกษาสถานีตำารวจภูธรเวียงแก่น

นางสาวชลิตตา	คามูล รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการนำาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ	เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ	
ครั้งที่	13	เล่มที่	2

สำานักวิชา
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

107. ระบบบริหารจัดการทะเบียนครุภัณฑ์
ของโรงพยาบาล

นายนิติกร	ไชยมงคล รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการนำาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ	เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ	
ครั้งที่	13	เล่มที่	2

สำานักวิชา
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

108. โปรแกรมจัดเก็บข้อสอบออนไลน์
โรงเรียนอนุบาลวัดเหมืองง่า	(ฤทธิไกรอุปถัมภ์)	
อำาเภอพาน	จังหวัดเชียงราย

นางสาวสุพรรษา	บุญมา รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการนำาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ	เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ	
ครั้งที่	13	เล่มที่	2

สำานักวิชา
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

109. ความรู้	ความเชื่อ	และการปฏิบัติของผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการเกิดโรคฟันผุของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก	อำาเภอเชียงแสน	จังหวัดเชียงราย

นางสาวสกาวรัต	วงค์จันทร์ทิพย์ วารสารบัณฑิตศึกษา	ปีที่	8	
ฉบับที่	17	พฤษภาคม	-	
สิงหาคม	2558

สำานักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

110. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี	พ.ศ.	2554	-	2556	
องค์การบริหารส่วนตำาบลสันสลี
อำาเภอเวียงป่าเป้า	จังหวัดเชียงราย

นางสาวทรรศนันท์	สมกาวิ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
วิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สำานักวิชา
บริหารรัฐกิจ

111. ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลหัวง้ม	อำาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย

นางสาวพวงนรินทร์	คำาปุก ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
วิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สำานักวิชา
บริหารรัฐกิจ

112. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	โรงพยาบาลเกษมราษฎร ์
ศรีบุรินทร์	จังหวัดเชียงราย

นายสุธรรม	คำาวะรัตน์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
วิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สำานักวิชา
บริหารรัฐกิจ

113. สภาพปัญหาการให้บริการของด่านศุลกากร
เชียงของ	อำาเภอเชียงของ	จังหวัดเชียงราย

นางสาวอรุณี	อินเทพ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
วิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สำานักวิชา
บริหารรัฐกิจ
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ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ

ชื่อหน่วยงานและองค์กร หัวข้อความร่วมมือ วันที่ลงนาม ความร่วมมือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โรงเรียนสันติวิทยา	จังหวัดเชียงราย บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ วันที่	17	ธันวาคม	
2557

คณะครุศาสตร์

2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์	 15	
(เ วียงเก ่ าแสนภูวิทยาประสาท)	
จังหวัดเชียงราย

ความร่วมมือ	(MOU)	ทางวิชาการ
เป็นเครือข่ายพัฒนาการศึกษา

วันที่	27	พฤศจิกายน	
2557

คณะครุศาสตร์

3. สำานักงานคุรุสภา	กรุงเทพมหานคร โครงการวิจัยและพัฒนา
ระบบการผลิตครู	โดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน

วันที่	16	มกราคม	
2558

คณะครุศาสตร์

4. คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

ความร่วมมือด้านงานวิชาการ วันที่	24-25	มีนาคม	
2558

คณะครุศาสตร์

5. สำานักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย การจัดทำาแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัดเชียงราย วันที่	12	มีนาคม	2557	-
ปี	พ.ศ.	2558

คณะครุศาสตร์

6. สำานักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลูกเสือ
จังหวัดเชียงราย

วันที่	24	มีนาคม	
2557	–	ปี	พ.ศ.	2558

คณะครุศาสตร์

7. มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน	กรุงเทพมหานคร โครงการภาษาไทยอ่านออกเขียนได้
ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน

ปีการศึกษา	2556	-
2558

คณะครุศาสตร์

8. โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา
จังหวัดเชียงราย

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ

วันที่	27	ตุลาคม	2557	 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

9. บริษัท	ดิจิตอลไทย	จำากัด	
กรุงเทพมหานคร

โครงการวิจัยและพัฒนาพืชพลังงานรากแก้ว วันที่	29	ธันวาคม	
2557

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

10.
11.

12.

สำานักงานพลังงาน	จังหวัดเชียงราย	
สำานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย	
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำาเนินงานวิจัย
และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการทำาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่	27	กุมภาพันธ์	
2558

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง เครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษา	โดย	คณะวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ	9	สถาบัน

วันที่	6	มีนาคม	2558 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ	โดย
คณะวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ	9	สถาบัน

วันที่	6	มีนาคม	2558 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

15. บจม.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	(CPF) ความร่วมมือทางวิชาการในด้านการจัดการ
ศึกษาสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก	โดยร่วมมือกัน
ดำาเนินการพัฒนาหลักสูตร	การจัดการเรียน
การสอน	การพัฒนานักศึกษา	การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและการรับเข้าทำางาน

วันที่	2	ตุลาคม	2557 คณะวิทยาการจัดการ

16. บริษัท	โยธาไทย	เทรนนิ่ง	จำากัด
(สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย)

ความร่วมมือทางวิชาการในการจัดอบรม
เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา

วันที่	11	มีนาคม	2558 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

17. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)

ความร่วมมือทางวิชาการ	ในการสนับสนุน
การจัดทำามาตรฐานวิชาชีพ

วันที่	21	พฤษภาคม	
2558

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

 รายชื่อหน่วยงาน/ องค์กรที่มีความร่วมมือในประเทศ ประจ�าปี 2558 
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ชื่อหน่วยงานและองค์กร หัวข้อความร่วมมือ วันที่ลงนาม ความร่วมมือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

18. เทศบาลตำาบลเวียงเชียงแสน	
อำาเภอเชียงแสน	จังหวัดเชียงราย

ความร่วมมือทางวิชาการ	เรื่องการบริหาร
จัดการชุมชนประวัติศาสตร์เชียงแสน
เพื่อการเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

วันที่	22	มิถุนายน
	2558

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

19. สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ความร่วมมือทางวิชาการ วันที่	23	กันยายน
2558

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

20. จังหวัดเชียงราย ความร่วมมือการพัฒนาปราชญ์ชุมชน
ด้านการพัฒนาชุมชน	ให้มีศักยภาพ
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนรองรับ
ประชาคมอาเซียน

วันที่	22	ธันวาคม
2557

สำานักวิชาสังคมศาสตร์

21. คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความร่วมมือด้านวิชาการ	พัฒนาอาจารย์	
การทำาวิจัย	การบริการวิชาการแก่สังคม
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

วันที่	16	กรกฎาคม
2558

สำานักวิชาสังคมศาสตร์

22. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขตศูนย์ลำาปาง

ความร่วมมือด้านวิชาการ	พัฒนาอาจารย์	
การทำาวิจัย	การบริการวิชาการแก่สังคม
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

วันที่	21	กรกฎาคม
2558

สำานักวิชาสังคมศาสตร์

23. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
YOUNG	&	SMART	ACCOUNTANTS

วันที่	16	มกราคม
2558

สำานักวิชาบัญชี

24. งานกิจการนักศึกษา	และงานประกัน
คุณภาพ	คณะมนุษยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ร่วมมือกับสโมสรนักศึกษาสำานักวิชาบัญชี	
สร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนางาน
ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	งานกิจการ
นักศึกษา	และงานประกันคุณภาพการศึกษา	
ระหว่างสโมสรนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

วันที่	13	มิถุนายน	
2558

สำานักวิชาบัญชี

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
สำานักวิชาสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ความร่วมมือเครือข่ายความร่วมมือพัฒนางาน
ด้านกิจการนักศึกษาและระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

วันที่	24	มกราคม	
2558

สำานักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย70



ชื่อหน่วยงานและองค์กร หัวข้อความร่วมมือ วันที่ลงนาม ความร่วมมือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
คณะวิทยาการจัดการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
คณะรัฐศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย
ราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

วันที่	15	มกราคม
2558

สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ

47.

48.

49.

50.

51.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บันทึกความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอกสถาบัน

วันที่	19–21	มกราคม	
2558

สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำานักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำานักวิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	เครือข่าย
ความร่วมมือพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา
และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา

วันที่	24	มกราคม	
2558

สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ
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ชื่อหน่วยงานและองค์กร หัวข้อความร่วมมือ วันที่ลงนาม ความร่วมมือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

61.

62.
63.
64.

65.
66.

67.

68.

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา	มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาลัยสหวิทยาการ	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์ลำาปาง
สาขาวิชารัฐศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย	
วิทยาเขตพะเยา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกิจกรรม
พัฒนานิสิต	นักศึกษา	ระหว่างผู้นำานิสิต	
นักศึกษาและผู้แทนสถาบันการศึกษา

วันที่	21	กุมภาพันธ์	
2558

สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ

69.

70.
71.

สำานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย	
สำานักงานวัฒนธรรม	จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

บันทึกข้อตกลง	(MOU)	ว่าด้วยความร่วมมือ
การวิจัยและพัฒนา	ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

วันที่	 25	 กุมภาพันธ	์	
2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา

72.

73.
74.

สำานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย	
สำานักงานพลังงาน	จังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

บันทึกข้อตกลง	(MOU)	ว่าด้วยความร่วมมือ
การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วันที่	27	กุมภาพันธ์		
2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา

75. บริษัท	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค
จำากัด

โครงการความร่วมมือลงทุนติดตั้งอุปกรณ์รับ-
ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย	(Access	
Points)	สำาหรับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ไร้สายความเร็วสูง	(AIS	WiFi)	ในพื้นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่	24	มิถุนายน	
2558

สำานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

76. บริษัท	เอสจีเอส	(ประเทศไทย)	จำากัด การส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงาน	และ
การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ	และตรวจสอบ
ตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ

วันที่	3	ธันวาคม	2557 ศูนย์บริการตรวจสอบ
มาตรฐานคุณภาพ	
อาหาร	นำ้าและ
ผลิตภัณฑ์

77. บริษัท	เมกะ	เอ็นเนอร์ยี	จำากัด การพัฒนางานวิจัย	พืชพลังงานชีวมวล วันที่	13	กุมภาพันธ์	
2558

ศูนย์บริการตรวจสอบ
มาตรฐานคุณภาพ	
อาหาร	นำ้าและ
ผลิตภัณฑ์

78. ชลประทานเชียงราย การทดสอบทางวิศวกรรม วันที่	7	ตุลาคม	2557 ศูนย์บรกิารวศิวกรรมโยธา

79. บจก.	ช.การช่าง	(มหาชน) การทดสอบทางวิศวกรรม วันที่	18	พฤศจิกายน	
2557

ศูนย์บรกิารวศิวกรรมโยธา

80. ชลประทานน่าน การทดสอบทางวิศวกรรม วันที่	9	มกราคม	2558 ศูนย์บรกิารวศิวกรรมโยธา

81. ชลประทานพะเยา การทดสอบทางวิศวกรรม วันที่	20	มกราคม	2558 ศูนย์บรกิารวศิวกรรมโยธา

82. การประปาส่วนภูมิภาค	กปภ.
สาขาพาน	(แม่ใจ)	จังหวัดเชียงราย

การทดสอบทางวิศวกรรม วันที่	24	กุมภาพันธ์	
2558

ศูนย์บรกิารวศิวกรรมโยธา

83. บจก.หาญเจริญเอ็นเตอร์ไพรส์
เชียงราย

การทดสอบทางวิศวกรรม วันที่	25	มีนาคม	2558 ศูนย์บรกิารวศิวกรรมโยธา

84. บจก.เชียงรายแลนด์	แอส	โซซิเอทส์ การทดสอบทางวิศวกรรม วันที่	11	พฤษภาคม	
2558

ศูนย์บรกิารวศิวกรรมโยธา

85. โรงเรียนป่าซาง	จังหวัดลำาพูน ทดสอบค่าแรงกดประลัยและโมดูลลัสของการ
แตกร้าวของแผ่นยิปซัม

วันที่	29	พฤาภาคม	
2558

ศูนย์บรกิารวศิวกรรมโยธา

86. บจก.พระราม	2	การโยธา การทดสอบทางวิศวกรรม วันที่	4	มิถุนายน	2558 ศูนย์บรกิารวศิวกรรมโยธา
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หน่วยงานและองค์กร ประเทศ ขอบข่ายความร่วมมือ วันที่ลงนามความร่วมมือ

1. Luang	Prabang	Teacher	Training	
College

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษา

วันที่	23	กรกฎาคม	2546

2. Xishuangbanna	 Vocational	 &	
Technical	College

สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา พ.ศ.	2546

3. Yuxi	Normal	University สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา/	วัฒนธรรม/	การวิจัย วันที่	19	กรกฎาคม	2547

4. Aichi	University	of	Education ญี่ปุ่น การแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษา

วันที่	25	พฤศจิกายน	2547

5. Yunnan	Nationalities	University สาธารณรัฐประชาชนจีน การวิจัย/	การแลกเปลี่ยน
บุคลากร

วันที่	10	มิถุนายน	2548

6. Simao	Vocational	Education	Center สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา วันที่	14	สิงหาคม	2548

7. Pu’er	University สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา วันที่	15	พฤษภาคม	2549

8. Guangxi	University	for	Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา วันที่	16	มิถุนายน	2549

9. Yunnan	University	of	Traditional	
Chinese	Medicine

สาธารณรัฐประชาชนจีน การแพทย์แผนจีน/
การแพทย์แผนไทยฯ

วันที่	17	กรกฎาคม	2549

10. โรงพยาบาลการแพทย์ไต
แคว้นสิบสองปันนา

สาธารณรัฐประชาชนจีน การแพทย์แผนจีน/
การแพทย์แผนไทยฯ

วันที่	18	กรกฎาคม	2549

11. Luang	Namtha	Teacher	Training	
College

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษา

วันที่	14	พฤศจิกายน	2549

12. Yunnan	University สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา วันที่	2	มีนาคม	2550

13. Kunming	University สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา วันที่	2	มีนาคม	2550

14. Ho	Chi	Minh	City	Open	University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษา

วันที่	16	กรกฎาคม	2550

15. Royal	University	of	Phnom	Penh ราชอาณาจักรกัมพูชา การแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษา

วันที่	3	ตุลาคม	2550

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรในต่างประเทศ 
เพื่อแลกเปล่ียนความร่วมมือทางด้านวิชาการ	นักศึกษา	บุคลากร	การวิจัย	 ศิลปวัฒนธรรม	 โดยได้มีการลงนาม 
ความร่วมมือมาตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2546	–	พ.ศ.	2558	และมีความร่วมมือในทางปฏิบัติ	ดังนี้

ชื่อหน่วยงานและองค์กร หัวข้อความร่วมมือ วันที่ลงนาม ความร่วมมือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

87. สถาบันวิจัยและวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)	
กรุงเทพมหานคร

1.	สอบเทียบเครื่องทดสอบ	
2.	เปรียบเทียบคุณสมบัติของห้องปฏิบัติการ
			ทดสอบ

วันที่	15	มิถุนายน	
2558

ศูนย์บรกิารวศิวกรรมโยธา

88. บริษัท	มิลล์คอน	สตีล	จำากัด
(มหาชน)	ระยอง

เปรียบเทียบคุณสมบัติของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ

วันที่	3	กรกฎาคม	
2558

ศูนย์บรกิารวศิวกรรมโยธา

89. สถาบันมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย	
กรุงเทพมหานคร

เปรียบเทียบคุณสมบัติของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ

วันที่	17	กรกฎาคม	
2558

ศูนย์บรกิารวศิวกรรมโยธา

90. กิจการร่วมค้า	ซี	พี	(บจก.	ช.ทวี
ก่อสร้าง	ร่วมกับ	บจก.พะเยาใบทอง)

การทดสอบทางวิศวกรรม วันที่	3	สิงหาคม	2558 ศูนย์บรกิารวศิวกรรมโยธา

91. บจก.ไทยโพลีคอน	จำากัด	(มหาชน) การทดสอบทางวิศวกรรม วันที่	25	สิงหาคม	2558 ศูนย์บรกิารวศิวกรรมโยธา

92. สมาคมสื่อมวลชนและ
นักประชาสัมพันธ์	จังหวัดเชียงราย

งานสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ วันที่	13	กุมภาพันธ์	
2558

สำานักสื่อสารองค์กร
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หน่วยงานและองค์กร ประเทศ ขอบข่ายความร่วมมือ วันที่ลงนามความร่วมมือ

16. Southwest	Jiaotong	University สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา วันที่	26	มกราคม	2551

17. Dali	University สาธารณรัฐประชาชนจีน การแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษา

วันที่	3	เมษายน	2551

18. Huntington	University แคนาดา การวิจัย -

19. Tangshan	Normal	University สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา วันที่	17	พฤศจิกายน	2551

20. Guangxi	City	College สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา วันที่	2	พฤษภาคม	2552

21. The	Broadcasting	Board	of
Governors

สหรัฐอเมริกา การรับสัญญาณการกระจาย
เสียงทางวิทยุ

วันที่	1	ธันวาคม	2552

22. มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน การแพทย์แผนจีนและ
การแพทย์พื้นบ้าน

วันที่	7	ธันวาคม	2552

23. โรงพยาบาลชนชาติจ้วง	มณฑล
กวางสี

สาธารณรัฐประชาชนจีน การแพทย์แผนจีนและ
การแพทย์พื้นบ้าน

วันที่	7	ธันวาคม	2552

24. Chuxiong	Normal	University สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา/	โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ในต่างประเทศ	(IIP)

วันที่	9	ธันวาคม	2552

25. Jiangsu	University สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา วันที่	28	เมษายน	2553

26. Minzu	University	of	China สาธารณรัฐประชาชนจีน การร่วมวิจัยภาษา	ชาติพันธุ์ต่างๆ วันที่	28	ตุลาคม	2553

27. Yunnan	Land	&	Resources	
Vocational	College

สาธารณรัฐประชาชนจีน การแลกเปล่ียนอาจารย์และ
นักศึกษา

วันที่	12	ธันวาคม	2553

28. Baoshan	College	of	Traditional	
Chinese	Medicine

สาธารณรัฐประชาชนจีน การแพทย์แผนจีนและ
การแพทย์พื้นบ้าน

-

29. Pharmaceutical	Factory	No.3	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ความร่วมมือด้านการศึกษา	
ฝึกอบรม	และการวิจัย
ด้านการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

วันที่	20	มกราคม	2554

30. Institute	of	Traditional	Medicine สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ความร่วมมือด้านการศึกษา	
ฝึกอบรม	และการวิจัย
ด้านการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

วันที่	27	มกราคม	2554

31. Guangxi	College	of	Physical	
Education

สาธารณรัฐประชาชนจีน การแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษา

วันที่	26	พฤษภาคม	2554

32. Yunnan	 University	 of	 Finance	
and	Economics

สาธารณรัฐประชาชนจีน การแลกเปล่ียนอาจารย์และ
นักศึกษา

วันที่	13	พฤศจิกายน	2554

33. สถาบันศิลปกรรมกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ศิลปกรรมและวัฒนธรรม วันที่	18	พฤศจิกายน	2554

34. Hechi	University สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในต่างประเทศ	(IIP)

วันที่	15	มีนาคม	2555

35. วิทยาลัยประชาบัญฑิต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษา

วันที่	26	พฤษภาคม	2555

36. Kyung	Hee	University สาธารณรัฐเกาหลี การวิจัย วันที่	10	กรกฎาคม	2555

37. Gui	Zhou	Minzu	University สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา วันที่	15	พฤศจิกายน	2555	

38. Fu	Tian	University สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา วันที่	16	พฤศจิกายน	2555

39. Lincang	Teachers	College สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา วันที่	27	พฤศจิกายน	2555

40. Korean	International	Cooperation	
Agency	(KOICA)

สาธารณรัฐเกาหลี การแลกเปลี่ยนอาจารย์ วันที่	22	เมษายน	2556

41. Saint	Louis	University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ลงนามสัญญาความร่วมมือ
ทางวิชาการ

วันที่	29	สิงหาคม	2556

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย74



หน่วยงานและองค์กร ประเทศ ขอบข่ายความร่วมมือ วันที่ลงนามความร่วมมือ

42. Yunan	Jiaotong	College สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา วันที่	28	กุมภาพันธ์	2557

43. Chonbuk	National	University สาธารณรัฐเกาหลี การศึกษา วันที่	14	ตุลาคม	2557

44. Hansung	University สาธารณรัฐเกาหลี การศึกษา วันที่	14	ตุลาคม	2557

45. Budapest	Business	School สาธารณรัฐฮังการี โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ	Budapest	Business	
School,Faculty	of	
Commerce,Catering
and	Tourism

วันที่	4	ธันวาคม	2557

46. Guangxi	University สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา วันที่	15	ธันวาคม	2557

47. SINO-THAI	ENGINEERING	&	
CONSTRUTTION	PUBLIC	
CO.,LTD.

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว

ROAD	IMPROVEMENT	
AND	CONSTRUCTION	
BAN	HUAG	(PHAYAO)	–	
MUANG	KHOB	–	MUANG	
XIANG	HONE	AND	
MUANG	KHOB	-	BAN	
PAKKHOB	–	BAN	KONTUN
(LAO	PDR.)

วันที่	22	ธันวาคม	2558

48. Nanhua	University สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา วันที่	17	มกราคม	2558

49. Inje	University สาธารณรัฐเกาหลี การศึกษา วันที่	16	กุมภาพันธ์	2558

50. Sejong	University สาธารณรัฐเกาหลี การศึกษา วันที่	17	กุมภาพันธ์	2558

51. National	Hsinchu	University	of
Education

สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา วันที่	24	มีนาคม	2558

52. National	Pingtung	University	of
Science	and	Technology

สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา วันที่	25	มีนาคม	2558

53. Kathmandu	University สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย
เนปาล

การศึกษา วันที่	1	เมษายน	2558

54. NAWARATRATANAKARN	PUBLIC
CO.,LTD

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว

ROAD	IMPROVEMENT	
AND	CONSTRUCTION	
BAN	HUAG	(PHAYAO)	–	
MUANG	KHOB	–	MUANG	
XIANG	HONE	AND	
MUANG	KHOB	-	BAN	
PAKKHOB	–	BAN	KONTUN
(LAO	PDR.)

วันที่	3	กันยายน	2558
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CRRU

การจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติเป็นประจำาทุกปี	 ซึ่งมีวิทยาลัยนานาชาติ 
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำาเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพ่ือ 
เสริมสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในกลุ่มนักวิชาการ	 นักการศึกษา	 นักการเมือง	และผู้นำาด้านการพัฒนาในการนำา 
ยุทธศาสตร์ไปใช้ในระดับชุมชน	ท้องถ่ิน	ระดับภูมิภาค	และระหว่างประเทศ	โดยในปี	2558	 เป็นการจัดประชุมสัมมนา 
และนิทรรศการนานาชาติ	ครั้งที่	 11	 ในหัวข้อเร่ือง	 “เครือข่ายความรู้เพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	 
และส่ิงแวดล้อม	 ในภูมิภาคเอเชีย”	 “ASIAN	Community	Knowledge	Networks	 for	 the	Economy,	 Society, 
Culture,	 and	 Environmental	 Stability”	 ระหว่างวันที่	 30	มีนาคม	 –	 3	 เมษายน	2558	ณ	กรุงกาฐมาณฑ ุ
ประเทศเนปาล	มีผู้เข้าร่วมประชุม	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ	 จำานวน	 25	 สถาบัน 
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นเป็นนักวิชาการ	นักวิจัยและนักการศึกษา	จำานวน	250	ท่าน	มีผลงานทางวิชาการที่มีการนำาเสนอ 
จำานวน	110	เรื่อง	และนำาเสนอเป็น	Poster	จำานวน	9	เรื่อง

	 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับ 
เพชรปีที่	 2	 ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา	 ระดับภาคเหนือ	 ประจำาปี	 2558	 จากองค์ประธาน 
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน 
ระดับภาคเหนือให้เข้ารอบประกวดในระดับประเทศ

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย76
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การพัฒนานักศึกษา

	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้จัดกิจกรรมสำาหรับ 
พัฒนานักศึกษานอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน	ทั้งนี้ 
เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับนักศึกษา	กิจกรรม 
นักศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำาให้นักศึกษามีความพร้อม 
ทางด้านบุคลิกภาพ	ความฉลาดทางอารมณ์	ทักษะชีวิต	
และการใช้ปัญญาควบคู่กับคุณธรรม	 จริยธรรม	สามารถ 
ฝึกการคิดแบบมีเหตุผล	 รู้จักการทำางานร่วมกับผู้อื่น 
การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	สามารถที่จะแก้ไข 
ปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นได้	ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม 
ในหลายลักษณะ	 เช่น	 กิจกรรมส่งเสริมทักษะ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ	กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริม 
สุขภาพ	 กิจกรรมสังคมและบำาเพ็ญประโยชน	์ 
กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมนันทนาการ	 
และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 เป็นต้น	 
โดยบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงรายจะต้องเป็นที่ยอมรับจากสังคม	 
และมีอัตลักษณ์บัณฑิต	ดังนี้
  “มีความเป็นผู้น�า ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้
ท�าเป็น สร้างงานได้ และมีจิตสาธารณะ”

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย78



ชื่อหน่วยงาน จ�านวนกิจกรรม

1.	คณะครุศาสตร์ 34

2.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16

3.	คณะวิทยาการจัดการ 66

4.	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16

5.	คณะมนุษยศาสตร์ 40

6.	วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 7

7.	วิทยาลัยนานาชาติ 6

8.	สำานักวิชาสังคมศาสตร์ 51

9.	สำานักวิชาบัญชี 12

10.	สำานักวิชาการท่องเที่ยว 9

11.	สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6

12.	สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 8

13.	สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ 22

14.	สำานักวิชานิติศาสตร์ 9

15.	กองพัฒนานักศึกษา 32

16.	บัณฑิตวิทยาลัย 1

17.	ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 8

รวม 343

ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ วัน เดือน ปี สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม

คณะครุศาสตร์
1. นางสาวชลธิชา	สุยะราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	การประกวด

สื่อการเรียนการสอนสำาหรับเด็กปฐมวัย
วันที่	22	มกราคม	2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2. นายทะนงศักดิ์	ขันแข็ง รางวัลชนะเลิศ	การประกวดเล่านิทาน วันที่	22	มกราคม	2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

3.
4.
5.

นางสาวดารารัตน์	ชัยรัตน์
นางสาวเกศรินทร์	บุญมา
นางสาวอัญญารัตน์	โพธิ์เพิ่ม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	ประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์

วันที่	22	มกราคม	2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

6. นายนริศ	รุททองจันทร์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่	1	ประกวด
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน

วันที่	22	มกราคม	2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

7. นางสาวมาลินี	คำารังษี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	ประกวด
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน

วันที่	22	มกราคม	2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

 จ�านวนกิจกรรมส�าหรับพัฒนานักศึกษา ประจ�าปี 2558 
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ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ วัน เดือน ปี สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ
8.
9.
10.

นายจิณวัตร	มาลาวิลาศ
นายสมชาย	ชัยสิงห์
นางสาวรัชนก	ธรรมขันธ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 จากการผลิต
สารคดีข่าวในโครงการ	สิงห์สร้างสรรค์คนทีว ี
ปีที่	9

วันที่	4	ตุลาคม	2557 บริษัท	สิงห์	คอร์	เปอเรชั่น	
จำากัด	 และ	 บริษัท	 สาระด	ี
จำากัด	ในเครือบริษัท	กันตนา	
กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)

11. นายพงษ์สิทธิ์	ธิยากรณ์ รางวัลชมเชยจากโครงการประกวดการผลิต
รายการโทรทัศน์สำาหรับเยาวชน	 “ThaiPBS	
Young	Journalist”

วันที่	29	พฤศจิกายน	2557 สถานีโทรทัศน์	ไทยพีบีเอส

12.
13.
14.
15.
16.
17.

นายณัฐวุฒิ	มูลเมือง
น.ส.จินต์จุฑา	จิณะเสน
น.ส.ยศยา	เกียรติคุณสกุล
น.ส.นันชยา	ฟองแก้ว
นายชริณศักดิ์	ศักดิ์สกุลโรจน์
น.ส.ดาราธิป	ชุ่มมงคล

รางวัลชมเชย	โครงการสื่อต้นแบบสร้างสุข วันที่	13	มีนาคม	2558 สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับสำานักงานกองทุน	
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ	(สสส.)

18.
19.
20.
21.

นายณัฐวุฒิ	มูลเมือง	
นายอิทธิพัฒน์	ปินตาเลิศ
นายชนะวงค์	เตชะชื่น
นายณัฐพงศ์	ปินคำา

รางวัลชมเชย	 โครงการภาพยนตร์โฆษณา	
ภายใต้หัวข้อบริการใจดีให้ยืมเน็ต

วันที่	8	เมษายน	2558 บมจ.	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	
คอมมูนิเคชั่น	(ดีแทค)

22. นายปฏิพัทธ์	นามนวล รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย	
“เชียงรายไร้หมอกควัน	ร่วมใจกันลดเลิกเผา”

วันที่	14	พฤษภาคม	2558 สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	จังหวัดเชียงราย

23. นางสาวสุนา	สิงห์แก้ว รองชนะเลิศอันดับ	 1	การประกวดภาพถ่าย	
“เชียงรายไร้หมอกควัน	ร่วมใจกันลดเลิกเผา”

วันที่	14	พฤษภาคม	2558 สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	จังหวัดเชียงราย

24. นางสาวภัทราวดี	จันตา รองชนะเลิศอันดับ	2	การประกวดภาพถ่าย	
“เชียงรายไร้หมอกควัน	ร่วมใจกันลดเลิกเผา”

วันที่	14	พฤษภาคม	2558 สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	จังหวัดเชียงราย

25. นางสาวธิดาพรรรณ	สมศรี รางวัลชมเชย	การประกวดภาพถ่าย	
“เชียงรายไร้หมอกควัน	ร่วมใจกันลดเลิกเผา”

วันที่	14	พฤษภาคม	2558 สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	จังหวัดเชียงราย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
26.
27.
28.
29.

นายพุฒิพงษ์	พรมเสน
นายกฤษดา	ไคร้ศรี
นายประพันธ์	ยานันติ
นายชัชวาลย์	คุ้มบัวบาน

รางวัลยอดเยี่ยม	การประกวด	กระทิงแดง	
U-Project	ประเภทโครงการ	สาขา
นวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน

วันที่	16	พฤษภาคม	2558 บริษัท	กระทิงแดง	จำากัด	
(มหาชน)

คณะมนุษยศาสตร์
30. นายสันติสุข	แซ่ลี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	การประกวด

สุนทรพจน์ภาษาจีน	สิรินธร	ครั้งที่	6
วันที่	21	ตุลาคม	2557 สถาบันขงจื่อ	แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

31. นางสาวอัญญพิชญ์	
ธนวัฒน์โอภาส

รางวัลชมเชย	การประกวด	สุนทรพจน์
ภาษาจีน	สิรินธร	ครั้งที่	6

วันที่	21	ตุลาคม	2557 สถาบันขงจื่อ	แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

32. นายสุรวิทย์	ศรียี่ฟุ้ง รองชนะเลิศอันดับ	1	การประกวดแข่งขัน
ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ	ครั้งที่	12	
(นานาชาติ)	ระดับอุดมศึกษา
ประจำาปีการศึกษา	2558

วันที่	9	สิงหาคม	2558 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

33.
34.

นายสันติสุข	แซ่ลี
นางสาวอัญญพิชญ์
ธนวัฒน์โอภาส

รางวัลชมเชย	การประกวดแข่งขันภาษาจีน
เพชรยอดมงกุฎ	ครั้งที่	12	(นานาชาติ)	
ระดับอุดมศึกษา	ประจำาปีการศึกษา	2558

วันที่	9	สิงหาคม	2558 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

35.
36.

นางสาวฐณัชญ์พร	โพธิ์คำา
นางสาวกรรณิการ์	มาสดใส

รางวัลชมเชย	ประกวดสุนทรพจน์
ภาษาญี่ปุ่นสำาหรับนักศึกษาระดับวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยภาคเหนือ	ครั้งที่	10

วันที่	30-31	มกราคม	
2558

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ	
จังหวัดเชียงใหม่

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย80



ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ วัน เดือน ปี สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม

สำานักวิชาสังคมศาสตร์
37. น.ส.จิราวรรณ	ชาติพันจันทร์ ผู้หญิงเก่ง	ปี	2558	สาขาเยาวสตรี วันที่	10	กุมภาพันธ์	2558 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงและชาย

และการพัฒนาสมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรี

สำานักวิชาการท่องเที่ยว
38. นายพิชิตพล	 เพชรประดับ	

และ ทีมส โมสรนั กศึ กษา		
สำานักวิชาการท่องเที่ยว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1
“โครงการเอชจิตอาสา	 อนุรักษ์ป่าไม้และ
ฝายแม้ว	ในแหล่งต้นนำ้า	บ้านปางขอน”

วันที่	14-15	สิงหาคม	
2558

บริษัท	เอซ	ไอเอ็นเอ	โอเวอร์
ซีส์	อินชัวรันซ์	จำากัด	และ
บริษัท	เอซ	ไลฟ์แอสซัวรันซ์	
จำากัด	(มหาชน)

สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
39.
40.
41.
42.
43.

นายวีรยุทธ	สุขสวัสดิ์
นายวุฒิชัย	อภิวงค์ษา
นายวัชรพงษ์	สาวงศ์ตุ้ย
นายจักรกริช	อิ่นทา
นายณรงค์ฤทธิ์	จำารัส

รางวัลชนะเลิศอันดับที่	2	ผลงานเรื่อง	
“เครื่องเตือนภัยนำ้าป่าไหลหลาก
(เตือนภัยแบบ	4	ระดับ)	ในโครงการ	
“รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”
ประจำาปี	2558

วันที่	5	กุมภาพันธ์	2558 สำานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

44. นายกันต์กมล	วงศ์กา รางวัลบทความวิจัยดีเด่น	ภาคบรรยาย	
Best	Paper	Award	ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	
ครั้งที่	7

วันที่	30-31	มีนาคม	2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

นายจตุภูมิ	อ้ายโน
นายโสภณ	หมอยาดี
นายอาทิตย์	บุญตือ
นายจิรภัทร	ตุ่นหนิ้ว
นายโชติอนันต์	หลิมเจริญ
นายธเนศ	คณะดี
นายกันต์กมล	วงศ์กา
นายเสกสรร	วงศ์สม
นายไกรสร	แก้วจันทร์เป็ง
นายณัฐวุฒิ	ใจบาน
นายสันติภาพ	เมืองสมพงศ์
นายชัชวาลย์	ใจบุญ

รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2
ในโครงการพัฒนาหุ่นยนต์สร้างบ้าน

วันที่	1-2	มีนาคม	2558 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	
(ไทย-ญี่ปุ่น)

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

นายชัยพงศ์	ทรายนิล
นายศราวุธ	ทิพย์คำา
นางสาวชุติมา	ทุ่งศิริ
นางสาวธัญญาเรศ	จันทร์แก้ว
น.ส.ภิรมย์ประภา	พรหมอนันต์
นางสาวเบญญาภา	ศรีบุญเพ็ง
นางสาวพรรณ์ทนา	จันทร์ฝั้น

รางวัล	Best	of	Excellence
ในโครงการประชุมวิชาการ	ปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน
(AUCC	2015)

วันที่	28	เมษายน-
2	พฤษภาคม	2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

นางสาวพาณี	สุจินดา
นางสาวปุญญีศา	กองบุญ
นางสาวชนัญญา	เชียงตา
นายเทวฤทธิ์	ชมพู
นายนันธชัย	เต๋จ่าติ๊บ
นายนฤเบศ	โครงกาพย์
นางสาวนิลุบล	พันธ์ดี
นายธนบัตร	รักษาเสริม
นายบรรหาร	จันทะวงค์
นายประทีป	บุญวงค์
นายนิรันดร์	ตุลายศ

รางวัล	Grand	Award
ในโครงการประชุมวิชาการ	ปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน
(AUCC	2015)

วันที่	28	เมษายน–
2	พฤษภาคม	2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ
75. นายดนุเดช	เทพา รองชนะเลิศอันดับที่	1	กีฬาเปตอง

ประเภททีม	การแข่งกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ	ครั้งที่	27	นครสวรรค์เกมส์

วันที่	9	กุมภาพันธ์	2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ วัน เดือน ปี สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม

76.
77.
78.

นายพีระพงศ์	พุทธวงศ์
นายสมชาย	กาบแก้ว
นางสาวสุทธิดา	สิมวงค์

รางวัลอันดับที่	4	การตอบปัญหาวิชาการ
ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	
ระดับอุดมศึกษา	ครั้งที่	1	โครงการสิงห์ไพร
วิชาการ

วันที่	24	มีนาคม	2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

79.
80.
81.

นายปิยะวัฒน์	ดวงแก้ว
นายจิรศักดิ์	ฝึกฝน
น.ส.พิมผกา	คำามา

รางวัลอันดับที่	5	การตอบปัญหาวิชาการ
ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	
ระดับอุดมศึกษา	ครั้งที่	1	โครงการสิงห์ไพร
วิชาการ

วันที่	24	มีนาคม	2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

82. นายกฤษฎา	จันทร์ตา เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงราย
สาขาพัฒนาเยาวชน	บำาเพ็ญประโยชน์
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน

วันที่	9	กันยายน	2558 หอประชุมคชสารโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

สำานักวิชานิติศาสตร์
83.
84.
85.

นายธนวัฒน์	จวนชัยภูมิ
นายชัยวัฒน์	คำากิ่ง
นางสาวมัลลิกา	แน่นฟ้า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	
แข่งขันตอบข้อกฎหมาย	เนื่องในวันรพี
ประจำาปี	2558	ระดับอุดมศึกษา

วันที่	7	กันยายน	2558 ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำา	
(คุ้มขันโตก)	จังหวัดเชียงใหม่

สวัสดิการนักศึกษา

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้จัดสวัสดิการสำาหรับนักศึกษาในหลายๆ	ด้าน	 เช่น	 สวัสดิการด้านหอพัก 
การให้บริการแนะแนวสารสนเทศและทุนการศึกษาแก่นักศึกษา	ประกอบด้วยทุนการศึกษาที่เป็นเงินจัดสรรจากรัฐบาล 
เพื่อให้นักศึกษาได้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	ทุนการศึกษาจากองค์กรภายนอก	และทุนกู้ยืมฉุกเฉิน	นอกจากนี้ยังให้บริการ 
ด้านสุขภาพ	สถานที่ออกกำาลังกาย	สถานที่พักผ่อน	ธนาคาร	ตู้เอทีเอ็ม	 ร้านหนังสือ	 ร้านสะดวกซื้อ	 โรงอาหาร 
ร้านซักรีด	เป็นต้น
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สายงาน จ�านวน (คน)

1.	สายผู้บริหาร 1

2.	สายวิชาการ 30

3.	สายสนับสนุนวิชาการ 14

รวม 45

ระดับขั้น จ�านวนห้องเรียน
(ห้อง)

จ�านวนนักเรียน (คน)

นักเรียนใหม่ นักเรียนทั้งหมด นักเรียนที่จบการศึกษา

1.	เตรียมอนุบาล 1 39 39 39

2.	อนุบาล 6 70 204 57

3.	ประถมศึกษา 12 81 457 78

รวม 19 190 700 174

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ได้จัดตั้งโรงเรียนสาธิต	เมื่อปี	พ.ศ.	2528	โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร 
ตลอดจนครุภัณฑ์จากธนาคารโลก	 ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับเตรียมอนุบาล	 ระดับอนุบาล	 และ 
ระดับประถมศึกษา	 โดยแบ่งออกเป็นระดับเตรียมอนุบาล	จำานวน	 1	ห้องเรียน	ระดับอนุบาล	จำานวน	6	ห้องเรียน	 
ระดับประถมศึกษา	จำานวน	12	ห้องเรียน	รวมทั้งหมด	19	ห้องเรียน

 จ�านวนบุคลากร ประจ�าปีการศึกษา 2557

 จ�านวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต ประจ�าปีการศึกษา 2557
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รหัสวิชา ชื่อวิชา คณะ/ ส�านักวิชา/ วิทยาลัย อาจารย์ผู้สอน

BA3109 การจัดการคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ	วัฒนารวี

BA3204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ	วัฒนารวี

BA3303 การจัดการนวัตกรรม
และการเปลี่ยนแปลง

คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ	วัฒนารวี

CP2510 ระบบความปลอดภัยเครือข่าย สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณรงศักดิ์	ศรีสม

CP3507 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณรงศักดิ์	ศรีสม

CP3614 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณรงศักดิ์	ศรีสม

CP3706 ระบบการสื่อสารข้อมูล
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณรงศักดิ์	ศรีสม

LB0101 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณรงศักดิ์	ศรีสม

SC2402 การสำารวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณรงศักดิ์	ศรีสม

GEN1011 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณา	อายุรพงค์	และคณะ

GEN1012 การดำารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์	ขยันการ	และคณะ

GEN1013 เทคโนโลยีสารสนเทศ สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดาลักษณ์	อยู่เย็น	และคณะ

GEN1021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพันธ์	อุทยานุกูล	และคณะ

GEN1022 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร	1 คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์จิตตากรวี	อัมพุธ	และคณะ

GEN1023 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร	2 คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์หยิชิง	แซ่จ้าว	และคณะ

GEN1024 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์น่านฟ้า	จันทะพรม	และคณะ

GEN1025 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์มณี	จำาปาแพง	และคณะ

GEN1031 สุนทรียภาพแห่งชีวิต สำานักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์	ดร.โอม	พัฒนโชติ	และคณะ

GEN1032 ทักษะชีวิต คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จิราพร	ขุนศรี	และคณะ

GEN1033 ล้านนาศึกษา สำานักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์	ดร.กรชนก	สนิทวงค์	และคณะ

 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 มีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์	 (e-Learning)	สำาหรับนักศึกษา	 
ดังนี้
	 	 	 ห้องให้บริการแก่นักศึกษา	 จำานวน	 2	 ห้อง
	 	 	 คอมพิวเตอร์สำาหรับให้บริการ	 จำานวน	 110	 ชุด
	 	 	 นักศึกษาลงทะเบียนเข้าใช้งาน	 จำานวน	 65,060	 ครั้ง
	 	 	 รายวิชาจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ	 จำานวน	 28	 รายวิชา
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ชื่อหน่วยงาน

จ�านวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อ

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

1.	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 1 1 1 2 2 1 3

2.	คณะมนุษยศาสตร์ 1 1 1 1

3.	คณะวิทยาการจัดการ 1 1 1 1

4.	สำานักวิชาคอมพิวเตอร์
			และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 1 1 1

5.	สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 1 1 1

6.	สำานักวิชาสังคมศาสตร์ 3 3 3 3

รวม 2 2 5 3 8 7 3 10

การสนับสนุนการเพิ่มวุฒิการศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา คณะ/ ส�านักวิชา/ วิทยาลัย อาจารย์ผู้สอน

GEN1034 จริยธรรมเพื่อชีวิต สำานักวิชาสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา	จันทร์แจ่มศรี	และคณะ

GEN1041 สังคมโลก	และภูมิภาค สำานักวิชาสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล	เวียงนนท์	และคณะ

GEN1042 สังคมไทย	และท้องถิ่น สำานักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ภัทรีพันธุ์	พันธุ	และคณะ

GEN1043 การเมืองการปกครอง
และกฎหมายไทย

สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ อาจารย์พิทยา	มณีรัตน์	และคณะ

GEN1044 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม สำานักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์กันย์ธนัญ	สุชิน	และคณะ

GEN1101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

GEN1102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในชีวิตประจำาวัน

สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

อาจารย์สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

GEN1103 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 จ�านวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อ ประจ�าปี 2558
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ชื่อ – สกุล ชื่อหน่วยงาน

1.	รศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์	ใจสนิท คณะครุศาสตร์

2.	ผศ.ประเสริฐ	ไวยะกา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.	ผศ.บรรทด	จอมสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.	ผศ.ดร.จิราพร	ขุนศรี คณะวิทยาการจัดการ

5.	ผศ.ดร.ประภาส	ณ	พิกุล คณะวิทยาการจัดการ

6.	ผศ.เบญจวรรณ	เบญจกรณ์ คณะวิทยาการจัดการ

7.	ผศ.ดร.เสริมศิริ	นิลดำา คณะวิทยาการจัดการ

8.	ผศ.สุทัศน์	คล้ายสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์

9.	ผศ.ปฏิพันธ์	อุทยานุกูล คณะมนุษยศาสตร์

10.	ผศ.ดร.นาวิน	พรมใจสา สำานักวิชาสังคมศาสตร์

11.	ผศ.ยุพาวดี	นิศวอนุตรพันธ์ สำานักวิชาสังคมศาสตร์

12.	ผศ.ดร.เสงี่ยม	บุญพัฒน์ สำานักวิชาการท่องเที่ยว

13.	ผศ.ดร.วิชิต	นางแล สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสนับสนุนการเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการ

 รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ ประจ�าปี 2558
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ชื่อ – สกุล รางวัล/ ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ ชื่อหน่วยงานที่จัด วัน เดือน ปี ที่ได้รับรางวัล

1. ผศ.ดร.วิชิต	นางแล เครื่องเตือนภัยนำ้าป่าไหลหลาก	
(เตือนภัยแบบ	4	ระดับ)

สำานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ	(วช.)

วันที่	4	กุมภาพันธ์	2558

2. ผศ.ดร.วิชิต	นางแล รองชนะเลิศอันดับ	2	เครื่องเตือนภัย
นำ้าป่าไหลหลาก	(เตือนภัยแบบ	4	ระดับ)
โครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่

สำานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ	(วช.)

วันที่	5	กุมภาพันธ์	2558

3.
4.
5.

อาจารย์กมล	บุญล้อม
อาจารย์อธิคม	ศิริ
อาจารย์	ดร.ธนาวุฒิ	ธนวาณิชย์

รองชนะเลิศอันดับ	2	โครงการพัฒนา
หุ่นยนต์สร้างบ้าน

สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)

วันที่	1	-	2	มีนาคม	2558

6. ผศ.ดร.รณิดา	ปิงเมือง Maple	Leaf	Scholar	Award Huntington	University,	
Nepal

วันที่	30	มีนาคม	-	3	เมษายน 
2558

7. อาจารย์พัชรินทร์	วินยางค์กูล ได้รับรางวัลผู้นำาเสนอผลงานวิจัยดีเด่น	
Best	Practice	Award

Huntington	University,	
Nepal

วันที่	30	มีนาคม	-	3	เมษายน	
2558

8. ผศ.เสกสรรค์	วินยางค์กูล การนำาเสนอผลงานวิจัยดีเด่น
ภาคบรรยาย	ในการนำาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ	และนานาชาติ	“ราชภัฏวิจัย	
ครั้งที่	3”

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

วันที่	20-22	พฤษภาคม	
2558

9. ผศ.มาลี	หมวกกุล คนดีศรีเชียงรายประจำาปี	2558
สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและจักวาล	ประเภทอาหาร
และโภชนาการ

สำานักงานวัฒนธรรม	
จังหวัดเชียงราย

วันที่	6	กรกฎาคม	2558

10. อาจารย์มะลิวัลย์	ปารีย์ การนำาเสนอผลงานการวิจัย
ภาคบรรยาย	ระดับดีเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์	ร่วมกับ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ

วันที่	23	กรกฎาคม	2558

บุคลากรที่ได้รับรางวัล/ ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
 หรือนานาชาติ

 รายชื่อบุคลากรที่ได้รับรางวัล/ ผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพ ประจ�าปี 2558
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และงานสร้างสรรค์
การวิจัย
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ล�าดับที่ ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่อ-สกุลผู้ท�าวิจัย งบประมาณ (บาท)

1. การส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนเทศบาลตำาบลบ้านดู่	อำาเภอเมือง	
จังหวัดเชียงราย

ผศ.ดร.รณิดา	ปิงเมือง	และคณะ 190,000

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในชุมชนเทศบาลตำาบลบ้านดู่	อำาเภอเมือง	
จังหวัดเชียงราย

อาจารย์	ดร.จีรนันต์	ไชยงาม	นอกซ์
และคณะ

80,000

3. การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อนิเวศสังคม
ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	ตำาบลบ้านดู่	อำาเภอเมือง	
จังหวัดเชียงราย

อาจารย์เพ็ชรสวัสดิ์	กันคำา	และคณะ 90,000

4. การเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตให้กับผู้สูงอายุ	
ในชุมชนตำาบลบ้านดู่	ด้วยสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ
และดนตรี

อาจารย์ศุภรัตน์	อินทนิเวศ	และคณะ 100,000

5. การศึกษาและเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ
ในชุมชนเขตเทศบาลบ้านดู่	อำาเภอเมือง	
จังหวัดเชียงราย

อาจารย์วาสนา	เสภา	และคณะ 100,000

6. การสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจของผู้สูงอายุผ่าน
ภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนเทศบาล
ตำาบลบ้านดู่	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

อาจารย์ภัทรีพันธุ์	พันธุ	และคณะ 90,000

 จ�านวนโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แหล่งงบประมาณ จ�านวนโครงการ จ�านวนเงิน (บาท) ร้อยละ

ภายในมหาวิทยาลัย

•	งบแผ่นดิน 31 11,266,500 39.38	

•	งบเงินรายได้	(กองทุนสนับสนุนการวิจัย) 224 3,900,000 13.64	

ภายนอกมหาวิทยาลัย

•	สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.) 10 4,941,000 17.28	

•	สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.) 7 6,255,522 21.87

•	บริษัท	ดิจิตอลไทย	จำากัด 1 1,360,000 4.76

• สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	ฝ่ายนโยบายชาต ิ

		และความสัมพันธ์ข้ามชาติ

1 378,000 1.32

•	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1 500,000 1.75

รวม 275 28,601,022 100.00

งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย

จำานวนโครงการวิจัย

 จ�านวนงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย92



ล�าดับที่ ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่อ-สกุลผู้ท�าวิจัย งบประมาณ (บาท)

7. การพัฒนาตู้อบแห้งและรมควันกำามะถันผักตบชวา
จากพลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
บ้านสาง	ตำาบลบ้านสาง	อำาเภอเมือง	จังหวัดพะเยา

อาจารย์จรัญ	คนแรง 500,400

8. การพัฒนาตู้อบแห้งสับปะรดแช่อิ่มโดยใช้ปั๊มความร้อน อาจารย์อัญชณา	อุประกูล 610,400

9. ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ	สังคมและการเมือง
ของการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่มีผลต่อวิถีชีวิต
ของประชาชนจังหวัดเชียงราย

อาจารย์วิทยา	วรรณศิริ	และคณะ 600,000

10. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสร้าง	
ความเป็นธรรมตามสิทธิขั้นพื้นฐานทางสังคม	
ของผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง	จังหวัดเชียงราย

ผศ.ดร.สุชาติ	ลี้ตระกูล	และคณะ 702,300

11. การจัดหาพื้นที่ทางการเกษตรและที่อยู่อาศัยตามมิติ
ทางกฎหมายของผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง	จังหวัดเชียงราย

ผศ.ทศพร	มูลรัตน์	และคณะ 489,800

12. การดูแลสุขภาพด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
ของผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง	จังหวัดเชียงราย

รศ.พัชรา	ก้อยชูสกุล	และคณะ 611,500

13. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการบริโภคสื่อและข่าวสาร
ที่เหมาะสมของผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง	จังหวัดเชียงราย

ผศ.ดร.สุชาติ	ลี้ตระกูล	และคณะ 400,000

14. กระบวนการพัฒนาจิตสำานึกและความตระหนัก
ต่อความเป็นพลเมืองไทยของผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง
จังหวัดเชียงราย

อาจารย์ณัฐพงศ์	รักงาม 253,000

15. วัฒนธรรม	นวัตกรรม	และการกำาหนดราคาที่เหมาะสม
สร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนเพื่อการต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	กรณีศึกษาผ้าทอบ้านต้า	อำาเภอขุนตาล	
จังหวัดเชียงราย

รศ.ดร.กัสมา	กาซ้อน 221,300

16. การเสริมสร้างวัฒนธรรมนวัตนกรรมการทอผ้า	ในการปรับ
ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชนกรณีศึกษา
บ้านต้า	อำาเภอขุนตาล	จังหวัดเชียงราย

รศ.ดร.กัสมา	กาซ้อน	และคณะ 273,800

17. การประเมินการกำาหนดราคาสินค้า	กรณีศึกษาผ้าทอบ้านต้า
อำาเภอขุนตาล	จังหวัดเชียงราย

อาจารย์สุภมล	ดวงตา	และคณะ 186,200

18. กระบวนการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดทำาบัญชีครัวเรือน
ของกลุ่มชาวบ้านต้า	อำาเภอขุนตาล	จังหวัดเชียงราย

อาจารย์	ดร.วรลักษณ์	วรรณโล	และคณะ 202,600

19. การศึกษารูปแบบการจัดการไผ่อย่างยั่งยืนของ
อำาเภอเวียงป่าเป้า	จังหวัดเชียงราย

นายสวิง	ขันทะสา 1,240,000

20. การจัดการความรู้เพื่อการอนุรักษ์	วัฒนธรรม	ประเพณี	
และภูมิปัญญาของชุมชนตำาบลนางแล	อำาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

ผศ.ดร.จำารัส	กลิ่นหนู	และคณะ 416,700

21. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่อง	อัตลักษณ์	วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น	สำาหรับเยาวชนชุมชนตำาบลนางแล

ผศ.ดร.จำารัส	กลิ่นหนู	และคณะ 210,800

22. การสังเคราะห์องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
ชุมชนนางแล	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

อาจารย์	ดร.เบญจมาศ	เมืองเกษม
และคณะ

107,000

23. แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเด็ก	และเยาวชน
เพื่อการอนุรักษ์	วัฒนธรรม	ประเพณี	และภูมิปัญญาดีงาม
ของชุมชนตำาบลนางแล	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

อาจารย์	ดร.กรชนก	สนิทวงค์	และคณะ 120,600

24. การฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรม	ประเพณีที่
ดีงามของชุมชนตำาบลนางแล	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

ผศ.สุทัศน์	คล้ายสุวรรณ	และคณะ 194,500

25. การสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์	ของชุมชน
ตำาบลนางแล	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

อาจารย์น่านฟ้า	จันทะพรม	และคณะ 210,900
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ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่อ-สกุลผู้ท�าวิจัย แหล่งทุน งบประมาณ (บาท)

1. การพัฒนาทักษะวิจัยโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผศ.ดร.แสงระวี	ปัญญา	
และคณะ

สำานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา	(สกอ.)

300,000	

2. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมอง
และแผนภูมิความคิดของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และความสามารถด้านภาษา
ของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย

รศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์
ใจสนิท	และคณะ

สำานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา	(สกอ.)

300,000	

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดภูแล	ตัดแต่งสดพร้อม
บริโภค	บ้านโป่งพระบาท	ตำาบลบ้านดู่	อำาเภอเมือง	
จังหวัดเชียงราย

	ผศ.ดร.นุกุล	อินทกูล	และคณะ สำานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา	(สกอ.)

100,000	

4. ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง	กับการใช้ประโยชน์
และการอนุรักษ์ของชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อาจารย์	ดร.เสถียร	ฉันทะ สำานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา	(สกอ.)

400,000	

5. การพัฒนาเครือข่ายการวิจัย	ความหลากหลายทางชีวภาพ
กับความมั่นคงทางอาหาร

อาจารย์	ดร.ศรีวรรณ	ไชยสุข	
และคณะ

สำานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา	(สกอ.)

250,000	

 จ�านวนโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยต่างๆ ประจ�าปี 2558

ประเภทงานวิจัย จ�านวนโครงการ จ�านวนเงิน (บาท)

ระดับมหาวิทยาลัย 1 300,000

ระดับโปรแกรมวิชา	(อาจารย์) 59 2,700,000

ระดับโปรแกรมวิชา	(นักศึกษา) 164 900,000

รวม 224 3,900,000

ล�าดับที่ ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่อ-สกุลผู้ท�าวิจัย งบประมาณ (บาท)

26. การพัฒนาฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่	เกี่ยวกับภูมิปัญญา 
วัฒนธรรม	และประเพณีท้องถิ่น	ของชุมชน	ตำาบลนางแล	
อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

ผศ.วิจิตรา	มนตรี	และคณะ 320,000

27. การพัฒนาหลักสูตรวัฒนธรรมประเพณี	และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สำาหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา	ของ
ชุมชนเทศบาลตำาบลนางแล	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

อาจารย์กรรณิการ์	แซ่ใช้	และคณะ 176,000

28. การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของผู้นำาชุมชนชาติพันธุ์
ให้ยั่งยืน	ในจังหวัดเชียงราย

อาจารย์จิรพัฒน์	อุปถัมภ์ 980,800

29. การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	ของสถาบัน
การเงินทุนชุมชนในจังหวัดเชียงราย

อาจารย์สุรินทร์	พิทักษ์สิกุล 891,200

30. เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกนำ้ายางพาราดิบ
โดยใช้คลื่นไมโครเวฟด้วยเรโซเนเตอร์แบบไมโครสตริป

อาจารย์กมล	บุญล้อม 354,200

31. การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ชาวจีน	บ้านแม่แอบ	อำาเภอเชียงแสน	จังหวัดเชียงราย

อาจารย์	ดร.ฤดีกร	เดชาชัย 342,500

รวม 11,266,500

 จ�านวนโครงการวิจัยที่จัดสรรจากเงินรายได้ (งบกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย94



ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่อ-สกุลผู้ท�าวิจัย แหล่งทุน งบประมาณ (บาท)

6. ความหลากหลายของผักพ้ืนบ้านและอาหารพ้ืนเมือง
กับความมั่นคง	ทางอาหารของชุมชนริมฝั่งแม่นำ้าโขง
ในจังหวัดเชียงรายและแขวงหลวงพระบาง

นางสาวจุฬาลักษณ์	ลาเกิด สำานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา	(สกอ.)

620,000

7. การคัดเลือกพันธุ์	และการขยายพันธุ์พืชเก็กฮวยสะโง๊ะ 
ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	เพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรตามหลักเกษตรอินทรีย์	และ
สร้างความเข้มแข็ง	ของชุมชนเกษตรพื้นที่สูงสะโง๊ะ

ผศ.ดร.สุทธิพร	ธเนศสกุลวัฒนา สำานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.)

3,071,406

8. การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยความหลากหลาย
ทางชีวภาพกับความมั่นคงทางอาหาร

1.	อาจารย์	ดร.ศรีวรรณ	ไชยสุข
2.	อาจารย์นิชารีย์	ใจคำาวัง
3.	นางสาวมลฑิรา	ไชยล้อม
4.	นางเพ็ญศรี	มลิทอง

สำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา	
(สกอ.)

250,000

9. โครงการความหลากหลายของผักพื้นบ้าน	 และ
อาหารพื้นเมืองกับความมั่นคงทางอาหาร
ของชุมชนริมฝั่งแม่นำ้าโขงในจังหวัดเชียงราย	และ	
แขวงหลวงพระบาง

1.	ผศ.มาลี	หมวกกุล
2.	อาจารย์	ดร.สุนทรี	กรโอชาเลิศ
3.	อาจารย์	ดร.จิราภรณ์	ปาลี
4.	อาจารย์วาสนา	เสภา
5.	นางสาวจุฬาลักษณ์	ลาเกิด
6.	นางวิไลพร	จิตติพร
7.	นางดวงมาลา	คำาตา

สำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา	
(สกอ.)

620,000

10. การวิจัยเพื่อพัฒนา	“พืชพลังงาน	รากแก้ว” 1.	อาจารย์	ดร.พิรภานุวัตณ์	ชื่นวงศ์
2.	อาจารย์	ดร.สฤทธิ์พร	วิทยผดุง
3. อาจารย์	ดร.กฤษฎิ์พงศ์	ภาษิตวิไลธรรม
4.	อาจารย์ธนพล	แสงสุวรรณ

บริษัท	ดิจิตัลไทย	จำากัด 1,360,000

11. ความหลากหลายของพืชไบรโอไฟต์	ในเขต
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า	จังหวัดพิษณุโลก

อาจารย์	ดร.สุนทรี	กรโอชาเลิศ สำานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.)

25,000

12. ชายแดนกับความหลากหลายของระบบความเชื่อ:
การช่วงชิงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์	และการครอบงำา
เชิงสัญลักษณ์

อาจารย์	ดร.เสถียร	ฉันทะ สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
ฝ่ายนโยบายชาติและ
ความสัมพันธ์ข้ามชาติ

378,000

13. ชุดผลิตนำ้ามันไบโอดีเซลขนาดเล็กควบคุม
โดย	PLC	สาหรับชุมชน

1. อาจารย์อัญชณา	อุประกูล
2.	อาจารย์จรัญ	คนแรง

สำานักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช)

212,720

14. การพัฒนาทักษะการตั้งโจทย์วิจัยจากภูมิปัญญา
ข้าวไทย	ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1.	ผศ.ดร.บรรจบ	สุขประภาภรณ์
2.	ผศ.เสกสรรค์	วินยางค์กูล
3.	อาจารย์ประเวช	อนันเอื้อ
4.	อาจารย์นิเวศ	จีนะบุญเรือง

สำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา	
(สกอ.)

200,000

15. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครเชียงราย
สำาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

1.	ผศ.ดร.วิรุณสิริ	ใจมา
2.	ผศ.ดร.คมสัน	รัตนะสิมากูล
3.	ผศ.ดร.ประภาพรรณ	ไชยานนท์

สำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา	
(สกอ.)

1,901,000

16. การจัดการความรู้เพื่อการอนุรักษ์	วัฒนธรรม	
ประเพณี	และภูมิปัญญาของชุมชนตำาบลนางแล	
อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

ผศ.ดร.จำารัส	กลิ่นหนู สำานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ	(วช.)

250,020

17. การพัฒนาฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
เกี่ยวกับภูมิปัญญา	วัฒนธรรม	และประเพณีท้องถิ่น
ของชุมชนตำาบลนางแล	อำาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

ผศ.วิจิตรา	มนตรี สำานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ	(วช.)

320,000
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ชื่อหน่วยงาน จ�านวนกิจกรรม

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3

2. คณะมนุษยศาสตร์ 1

3. คณะวิทยาการจัดการ 2

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5

5. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 4

6. สำานักวิชาสังคมศาสตร์ 4

7. วิทยาลัยนานาชาติ 1

8. สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2

9. สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

10. สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ 2

11. สำานักวิชานิติศาสตร์ 2

12. สำานักวิชาการท่องเที่ยว 1

13. สำานักวิชาบัญชี 1

14. บัณฑิตวิทยาลัย 3

15. สถาบันวิจัยและพัฒนา 7

16. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน 8

รวม 47

 จ�านวนกิจกรรมในการจัดอบรม ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจ�าปี 2558

ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่อ-สกุลผู้ท�าวิจัย แหล่งทุน งบประมาณ (บาท)

18. เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกนำ้า
ยางพาราดิบโดยใช้	คลื่นไมโครเวฟด้วย
เรโซเนเตอร์แบบ	ไมโครสตริป

1.	อาจารย์กมล	บุญล้อม
2.	อาจารย์	ดร.ธนาวุฒิ	ธนวาณิชย์
3.	อาจารย์อธิคม	ศิริ

สำานักงานคณกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ	(วช.)

354,200

19. การศึกษาภูมิปัญญาและศักยภาพ	ในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านชาติพันธุ์พื้นที่
ชายแดนไทย-เมียนมาร์	และ	สปป.ลาว

อาจารย์	ดร.ธัญญลักษณ์	แซ่เลี้ยว กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 500,000

20. ความเท่าเทียมด้านโอกาสและเสมอภาค
ในความสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษาในการเตรียมแรงงาน
ของประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน:
การจัดการศึกษาเด็กชาติพันธ์ุ

รศ.ดร.มาฆะ	ขิตตะสังคะ	
พร้อมคณะ

สำานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ	(วช.)

613,536

รวม 13,434,522
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ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล ผู้น�าเสนอ สถานที่น�าเสนอ วัน เดือน ปี
ที่น�าเสนอผลงาน

1. The	Cultivation	of	Phulae	Pineapple อาจารย์	ดร.สฤทธิ์พร	วิทยผดุง The	22nd	Tri-U	International
Joint	Seminar	and	Symposium	
Jiangsu	University,	China

วันท่ี	 18-23	ตุลาคม	
2557

2. Teaching	English	in	the	Thai	
EFL	Context:	Thai	Students’	
Pereptions	of	Native	English	
Speaker	Teachers

อาจารย์พรหมมินทร์	ซ่งสิริศักดิ์ เมืองกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย วันที่	 25-30	ตุลาคม	
2557

3. “Student’s	preferences	towords	
classroom	activities	in	large	EFL	
classes	in	Chiang	Rai	Rajabhat	
University,	Thailand

อาจารย์จุฑารัตน์	จิตร์ปราณี การประชุม	International	
conference	on	Language	
Studies	2014
ณ	มหาวิทยาลัยมาเลเซีย
ซาลาวัก	ประเทศมาเลเซีย

วันที่	 27-28	ตุลาคม	
2557

4. Culture	as	the	5th	Language	
Skill	Integrating	with	Intercultural
Communicative	Competence	
among	ASEAN	–	GMS	Multicultural
Learners	in	a	Non-Native	English
Language	Classroom

อาจารย์กรรณิการ์	คันทมาศ การประชุม	 International	 confer-
ence	on	Language	Studies	2014	
ณ	 มหาวิทยาลัยมาเลเซีย	 ซาลาวัก	
ประเทศมาเลเซีย

วันที่	 27-28	ตุลาคม	
2557

5. Planning	Of	Pineapple	Production
By	Using	Linear	Programming	
Model	In	Nanglae	Sub	District,	
Muang	District,	Chiangrai	Province

1.	อาจารย์	ดร.นิติมา	ชัยเสนสุข
2.	อาจารย์	ดร.ธัญวรัชญ์	บุตรสาร

The	21st	Tri-U	International
Joint	Seminar	and	Symposium
2014	Chiangmai	University

วันที่	2-7	พฤศจิกายน 
2557

6. Using	of	shortest	Path	Problems
For	Building	The	Optimized	
Network	Map	In	Chiangrai	
Rajabhat	University

อาจารย์ธนายุทธ	ช่างเรือนงาม The	21st	 Tri-U	 International	 Joint	
Seminar	 and	 Symposium	 2014	
Chiangmai	University

วันที่	2-7		พฤศจิกายน
2557

7. A	Study	On	Do-IT-Yourself	(D.I.Y)
Mosquito	Trap

1.	อาจารย์	ดร.นิติมา	ชัยเสนสุข
2.	อาจารย์	ดร.ธัญวรัชญ์	บุตรสาร

The	21st	 Tri-U	 International	 Joint	
Seminar	 and	 Symposium	 2014	
Chiangmai	University

วันที่	2-7		พฤศจิกายน
2557

8. A	Comparative	 To	 Identify	Good	
Agricultural	Practice	(GAP)	Of	
Longan	Production	In	Nam-Waen	
Sub	District,	Chiang	Kham	District,	
Phayao	Province

1.	อาจารย์	ดร.นิติมา	ชัยเสนสุข
2.	อาจารย์	ดร.ธัญวรัชญ์	บุตรสาร

The	21st	 Tri-U	 International	 Joint	
Seminar	 and	 Symposium	 2014	
Chiangmai	University

วันที่	2-7	พฤศจิกายน
2557

9. Affecting	Factors	of	Wage	and	
Gender	Pay	Gap	in	Thailand
Labor	Market

ผศ.ปวีณา	ลี้ตระกูล International	Interdisciplinary	
Symposium:	Knowledge	Construction 
through	the	Lens	of	Social	and	
Cultural	Diversity	Srinakharinwirot	
University

วันที่	3-5	พฤศจิกายน
2557

10. การพัฒนาโรงอบแห้งสับปะรด
โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วม

1.	อาจารย์อัญชณา	อุประกูล
2.	อาจารย์จรัญ	คนแรง

การประชุมวิชาการและนำาเสนอ
ผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่	12-14	พฤศจิกายน
2557

 รายชื่อบุคลากรที่น�าเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ประจ�าปี 2558 

การนำาเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล ผู้น�าเสนอ สถานที่น�าเสนอ วัน เดือน ปี
ที่น�าเสนอผลงาน

11. การออกแบบวิเคราะห์ช่วงเวลา
การตอบสนองที่เหมาะสม
ของครีบระบายความร้อน

ผศ.เสกสรรค์	วินยางค์กูล การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
EECON-37	 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่	18-22	
พฤศจิกายน	2557

12. Food	Security:	Concept
and	Problems

ผศ.ดร.นุกุล	อินทกุล 60th	International	Science,
SocialSciencenes,	Enginerring	
and	Energy	Conference

วันที่	17-19	ธันวาคม
2557

13. The	Guidelines	for	Sustainable
Development	of	Nang	Lae	Pineapple
from	the	Wisdom	to	the	Creative	
Economy

อาจารย์วรรัตน์	ขยันการ 60th	International	Science,
SocialSciencenes,	Enginerring	
and	Energy	Conference

วันที่	17-19	ธันวาคม
2557

14. “Automatic	 biodiesel	 production	
set	for	communities.”

1.	อาจารย์อัญชณา	อุประกูล
2.	อาจารย์จรัญ	คนแรง

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	
ด้านวิศวกรรมพลังงาน	 วิทยาศาสตร	์
สังคมศาสตร์	ครั้งที่	6	ณ	จังหวัดอุดรธานี

วันที่	17–19	ธันวาคม	
2557

15. “An	Optimal	Desing	with	Variable	
factors	Response	Analysis	of
Rectangular	Plate	Heat	Sink”

1.	ผศ.เสกสรรค์	วินยางค์กูล
2.	อาจารย์ประเวช	อนันเอื้อ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านวิศวกรรมและพลังงานวิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์	ครั้งที่	6	ณ	จังหวัดอุดรธานี

วันที่	17-19	ธันวาคม	
2557

16. “The	Application	of	sufficiency	
economy	philosophy	to	urban
planning	of	border	town	in
Chiang	Rai	Province.	”

1.	ผศ.ดร.เกริก	กิตติคุณ
2.	อาจารย์กฤษฎา	วิลาศรี
3.	อาจารย์ชลธิชา	กำาลังทรัพย์

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	
ครั้งที่	53	ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่	3–6	กุมภาพันธ ์
2558

17. เครื่องเตือนภัยนำ้าป่าไหลหลาก
(เตือนภัยแบบ	4	ระดับ)

ผศ.ดร.วิชิต	นางแล สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	
(วช.)

วันที่	4	กุมภาพันธ์	
2558

18. หุ่นยนต์สร้างบ้าน 1.	อาจารย์กมล	บุญล้อม
2.	อาจารย์อธิคม	ศิริ
3. อาจารย์	ดร.ธนาวุฒิ	ธนวาณิชย์

บริษัท	ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	
จำากัด	(มหาชน)

วันที่	1-2	มีนาคม
2558

19. Developing	Thai	Student’s	Analytical
Thinking	and	Presentation	Skills		
Through	Mind-mapping	Technique

อาจารย์	ดร.ผาสุข	บุญธรรม The	Asian	Conference	on	Education
&	International	Development	
(ACEID	2015)	ณ	กรุงโอซาก้า		
ประเทศญี่ปุ่น	The	International
Academic	Forum	(IAFOR)

วันที่	29	มีนาคม-
1	เมษายน	2558

20. เครื่องเตือนภัยนำ้าป่าไหลหลาก	
(เตือนภัยแบบ	4	ระดับ)

1.	ผศ.ดร.วิชิต	นางแล
2.	อาจารย์เศรษฐชัย	ใจฮึก

โรงละครมวยไทย	ไลฟ์	เอเชียทีค	
เดอะริเวอร์ฟรอนท์

วันที่	12	พฤษภาคม	
2558

21. การศึกษาการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ	
คุณค่าทางโภชนาการ	และการขยายพันธุ์
รางแดงในสภาพปลอดเชื้อ

อาจารย์	ดร.จิราภรณ์	ปาลี สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันที่	10	กุมภาพันธ์	
2558

22. การหาค่าความเหมาะสมโดย	
อัลกอลิทึมของกว่าง	กรณีปัญหา
การจัดเส้นทางเดินนักขาย

ผศ.เสกสรรค์	วินยางค์กูล การประชุมวิชาการระดับชาติ	ณ	
มหาวิทยาลัยพายัพ	จังหวัดเชียงใหม่

วันที่	12-13	กุมภาพันธ์
2558

23. ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กร
และความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน
ในเขตอำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

ผศ.ดร.เสริมศิริ	นิลดำา ประชุมวิชาการระดับชาติ	
วิทยาการจัดการวิชาการ	2015
ณ	คณะวิทยาการจัดการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

วันที่	29-21	กุมภาพันธ์
2558

24. ทัศนคติและพฤติกรรมการ
ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่มีตราสินค้า
ในประเทศของประชาชน
ในเขตอำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

อาจารย์ประภาวรินทร์	อารีย์ตระกูล ประชุมวิชาการระดับชาติ	
วิทยาการจัดการวิชาการ	2015
ณ	คณะวิทยาการจัดการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

วันที่	29-21	กุมภาพันธ์
2558
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25. Building	Skills	for	Cooperation
and	Mobility

อาจารย์	ดร.ผาสุข	บุญธรรม Institute	of	Technology	Cambodia	
(ITC)	กรุงพนมเปญ	
ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่	28	กุมภาพันธ์-
1	มีนาคม	2558

26. การใช้พลวัติเชิงระบบ	ในการจำาลอง
ห่วงโซ่อุปทานของกาแฟดอยช้าง	
อำาเภอแม่สรวย	จังหวัดเชียงราย

1.	ผศ.เสกสรรค์	วินยางค์กูล
2.	ผศ.นคร	ไชยวงศ์ศักดา
3.	อาจารย์ประเวช	อนันเอื้อ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ณ	โรงแรมเวียงอินนท์

วันที่	9	–	11	มีนาคม	
2558

27. การพัฒนาทักษะการตั้งโจทย์วิจัย
จากภูมิปัญญาข้าวไทย	ของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผศ.ดร.บรรจบ	สุขประภาภรณ์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	
ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่	9	–	11	มีนาคม	
2558

28. การผลิตก๊าชชีวภาพจากส่าเหล้า
โดยถังปฏิกรณ์แบบกวนต่อเนื่อง

1.	อาจารย์อัญชณา	อุประกูล
2.	อาจารย์จรัญ	คนแรง

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงราย

วันที่	23–24	มีนาคม	
2558

29. Developing	Thai	Student’s	Analytical
Thinking	and	present	on	Skills	
Through	Mind	Mapping	Techniques

อาจารย์	ดร.ผาสุข	บุญธรรม กรุงโอซาก้า	ประเทศญี่ปุ่น วันที่	29	มีนาคม	-
1	เมษายน	2558

30. Adaptation	Guidelines	for
the	Transmission	of	the	Folk	Media
for	Identity	Revitalization	and
Empowerment	in	Chiang	Rai	Province
towards	New	Media	Era

ผศ.ดร.จิราพร	ขุนศรี International	Conference	ASIAN	
Community	Knowledge	Networks	
for	the	Economy,	Culture,	and	
Environmental	Stability	Venue	:	
Kathmandu,	Nepal

วันที่	30	มีนาคม	-	
3	เมษายน	2558

31. The	Application	of	Sufficiency	
Economy	Philosophy	to	Develop	
Market	by	Participatory	Action	of	
Herbs	OTOP	Entrepreneurs
in	Chiangrai

อาจารย์จิรพัฒน์	อุปถัมภ์ International	Conference	ASIAN	
Community	Knowledge	Networks	
for	the	Economy,	Culture,	and	
Environmental	Stability	Venue	:	
Kathmandu,	Nepal

วันที่	30	มีนาคม	-	
3	เมษายน	2558

32. The	Impact	of	the	Migrant	Workers
on	Economy,	Society	and	Stability 
in	Chiang	Rai	Province

อาจารย์สุภัทณี	เปี่ยมสุวรรณกิจ International	Conference	ASIAN	
Community	Knowledge	Networks	
for	the	Economy,	Culture,	and	
Environmental	Stability	Venue	:	
Kathmandu,	Nepal

วันที่	30	มีนาคม	-	
3	เมษายน	2558

33. “The	development	for	housing	and
environment	of	border	town	on	
sufficiency	economy	philosophy
in	Chiang	Saen	town,	Chiang	Rai	
Province.”

1.	ผศ.ดร.เกริก	กิตติคุณ
2.	อาจารย์มณีรัตน์	ภาจันทร์คู
3.	อาจารย์สิปราง	เจริญผล

International	Conference	ASIAN	
Community	Knowledge	Networks	
for	the	Economy,	Culture,	and	
Environmental	Stability	Venue	:	
Kathmandu,	Nepal

วันที่	30	มีนาคม	-	
3	เมษายน	2558

34. The	Development	of	Training	Modules
in	Chinese	and	English	through	
Mobile	Application	for	Working	
Wrganizations	in	Chiang	Rai	Province
to	Accommodate	ASEAN	Community

อาจารย์	ดร.สหัทยา	สิทธิวิเศษ International	Conference	ASIAN	
Community	Knowledge	Networks	
for	 the	 Economy,	 Culture,	 and	
Environmental	Stability	Venue	:	
Kathmandu,	Nepal

วันที่	30	มีนาคม	–	
3	เมษายน	2558

35. The	Creativity	of	Activities	for
Enhancing	The	Community	Identities
in	Nanglae	Sub-district,	Mueang	
District,	Chiang	Rai	Province

อาจารย์น่านฟ้า	จันทะพรม International	Conference	ASIAN	
Community	Knowledge	Networks	
for	the	Economy,	Culture,	and	
Environmental	Stability	Venue	:	
Kathmandu,	Nepal

วันที่	30	มีนาคม	–	
3	เมษายน	2558

36. The	Circumstances	of	Endangered 
Languages	of	the	Ethnic	Groups
in	Greater	Mekong	Sub-region

อาจารย์สมหวัง	อินทร์ไชย International	Conference	ASIAN	
Community	Knowledge	Networks	
for	the	Economy,	Culture,	and	
Environmental	Stability	Venue	:	
Kathmandu,	Nepal

วันที่	30	มีนาคม	–	
3	เมษายน	2558
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37. Devitalization	and	Expansion	of
Local	Wisdom,	Culture	and
Tradition	of	Communities	in
Nang	Lae	Subdistrict	Muang
District,	Chiang	Rai	Province

ผศ.สุทัศน์	คล้ายสุวรรณ์ International	Conference	ASIAN	
Community	Knowledge	Networks	
for	the	Economy,	Culture,	and	
Environmental	Stability	Venue	:	
Kathmandu,	Nepal

วันที่	30	มีนาคม	–	
3	เมษายน	2558

38. การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์อาหารในสำารับขันโตก

ผศ.มาลี	หมวกกุล International	Conference	ASIAN	
Community	Knowledge	Networks	
for	the	Economy,	Culture,	and	
Environmental	Stability	Venue	:	
Kathmandu,	Nepal

วันที่	30	มีนาคม	–	
3	เมษายน	2558

39. Souvenir	Product	Pricing	of	
Enterprises	in	Chiangrai	Province

1.	อาจารย์เอกชัย	อุตสาหะ
2.	อาจารย์	ดร.เพ็ญพิชชา
			ศิริวิวัฒนากุล

International	Conference	ASIAN	
Community	Knowledge	Networks	
for	the	Economy,	Culture,	and	
Environmental	Stability	Venue	:	
Kathmandu,	Nepal

วันที่	30	มีนาคม	–	
3	เมษายน	2558

40. Effects	of	Organizational	Culture	
and	Leadership	toward	Engagement
among	the	Members	of	Wicker	
Work	Community	Enterprises,
Chiang	Rai	Province.

1.	รศ.ดร.กัสมา	กาซ้อน
2.	อาจารย์นิรุตติ์	ชัยโชค

International	Conference	ASIAN	
Community	Knowledge	Networks	
for	the	Economy,	Culture,	and	
Environmental	Stability	Venue	:	
Kathmandu,	Nepal

วันที่	30	มีนาคม	–	
3	เมษายน	2558

41. Integrated	Accounting	for	Profession	–
Business	Model	of	4th	Year
Students	from	the	School	of
Accounting	Chiang	Rai	Rajabhat	
University.

1.	ผศ.ดร.ปานฉัตร	อาการักษ์
2.	อาจารย์นิศารัตน์	ไชยวงศ์ศักดา

International	 Conference	ASIAN	
Community	Knowledge	Networks	
for	 the	 Economy,	 Culture,	 and	
Environmental	 Stability	 Venue:	
Kathmandu,	Nepal

วันที่	30	มีนาคม	–	
3	เมษายน	2558

42. Process	of	Interactive	Workshop	
for	the	Promotion	of	Sufficiency	
Economy	Philosophy.	Case	Study: 
Soap	Production	from	a	Group	of	
Housewives	in	HuayLan	sub	-
district,	Dok	Kam	Tai	district,	
Phayao	Province

1.	อาจารย์	ดร.วรลักษณ์	วรรณโล
2.	อาจารย์สุภมล	ดวงตา

International	 Conference	ASIAN	
Community	Knowledge	Networks	
for	 the	 Economy,	 Culture,	 and	
Environmental	 Stability	 	Venue	 :	
Kathmandu,	Nepal

วันที่	30	มีนาคม	–	
3	เมษายน	2558

43. นวัตกรรมการให้บริการสาธารณะ
ของเทศบาลตำาบล	ในจังหวัดเชียงราย

อาจารย์	ดร.ประยูร	อิมิวัตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่	27	มีนาคม	
2558

44. Guidelines	for	Creating	Happiness 
of	Burmese	Migrant	Workers
in	Chiang	Rai	Thailand.

รศ.ดร.จิรภา	ศักดิ์กิตติมาลัย International	Conference	ASIAN	
Community	Knowledge	Networks	
for	the	Economy,	Culture,	and	
Environmental	Stability	Venue	:	
Kathmandu,	Nepal

วันที่	30	มีนาคม	–	
3	เมษายน	2558

45. Prevalence	and	factors	associatedwith
nutritional	status	of	primary	education
students	in	Nanglae	Sub-District,	
Muang	District,	Chiang	Rai	Province,
Thailand.

อาจารย์สุเนตรา	นุ่นลอย International	Conference	ASIAN	
Community	Knowledge	Networks	
for	the	Economy,	Culture,	and	
Environmental	Stability	Venue	:	
Kathmandu,	Nepal

วันที่	30	มีนาคม	–	
3	เมษายน	2558

46. Correlation	between	phenolic	
compounds	and	antioxidant	activity 
of	Ventilago	Denticulate	Willd	
Leaves.

อาจารย์อนุสรา	พงค์จันตา International	Conference	ASIAN	
Community	Knowledge	Networks	
for	the	Economy,	Culture,	and	
Environmental	Stability	Venue	:	
Kathmandu,	Nepal

วันที่	30	มีนาคม	–	
3	เมษายน	2558

47. Screening	Thai	plants	for	DNA	
protection,	anti-collagenase	and	
suppression	of	MMP-3	expression	
properties

อาจารย์	ดร.วิภาวรรณ	ปุ๊คำาปวง Asian	Pacific	Journal	of	Tropical	
Disease

วันที่	23	เมษายน	
2558
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48. วัฒนธรรมประชาธิปไตยของ
ชนชั้นกลางไทย	กรณีศึกษา:
อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

อาจารย์นพวรรณ	ธรรมสิทธิ์ International	 Conference	ASIAN	
Community	Knowledge	Networks	
for	 the	 Economy,	 Culture,	 and	
Environmental	 Stability	 Venue:	
Kathmandu,	Nepal

วันที่	 30	 มีนาคม	 –	
3	เมษายน	2558

49. การประเมินช่วงชั้นโอกาส
ด้านนันทนาการในแห่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ	วัดป่าอาชาทอง
จังหวัดเชียงราย

1.	อาจารย์ขวัญฤทัย	ครองยุติ
2.	อาจารย์ดวงศิริ	ภูมิวิชชุเวช

The	Chinese	University	 of	Hong	
Kong	เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

วันที่	5-9	พฤษภาคม
2558

50. Branding	Chiang	Rai	as	a	Cultural	City ผศ.ดร.อรวรรณ	บุญพัฒน์ Sejong	Hotel	Seoul,	Korea วันที่	18-23	
พฤษภาคม	2558

51. การใช้พลวัติเชิงระบบ	ในการจำาลอง
ห่วงโซ่อุปทานปลานิล	ในจังหวัดเชียงราย

ผศ.เสกสรรค์	วินยางค์กูล การประชุมวิจัยระดับชาติ	ราชภัฏวิจัย	
ครั้งที่	3	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

วันที่	20	–	22	
พฤษภาคม	2558

52. Gelation	Properties	of	Pectin	Structure
in	Coffee	Pulp	through	Experimental
and	Theoretical	Approches

อาจารย์	ดร.วลีพรรณ	รกิติกุล งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	
ครั้งที่	2nd	International	Conference	
on	Applied	Physics	and	Material	
Application	(ICAPMA2015)

วันที่	28	-	30	
พฤษภาคม	2558

53. Mechanical	Properties	Study	for	
Dual	-	Materials	Systems	of	
Epoxy	-	Base	Post	Using	Plasma	
Surface	Treatment

อาจารย์	ดร.วลีพรรณ	รกิติกุล งานประชุมวิชาการระดับนานาชาต	ิ
ครั้งที่	2nd	International	Conference	
on	Applied	Physics	and	Material	
Application	(ICAPMA2015)

วันที่	28-30	
พฤษภาคม	2558

54. การพัฒนาเครือข่ายการวิจัย
ความหลากหลายทางชีวภาพกับ
ความมั่นคงทางอาหาร

1.	อาจารย์	ดร.ศรีวรรณ	ไชยสุข
2.	อาจารย์นิชารีย์	ใจคำาวัง
3.	นางสาวมลฑิรา	ไชยล้อม
4.	นางเพ็ญศรี	มลิทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่	16-17	มิถุนายน	
2558

55. โครงการความหลากหลายของผักพื้นบ้าน
และอาหารพื้นเมืองกับความมั่นคง
ทางอาหารของชุมชนริมฝั่งแม่นำ้าโขง
ในจังหวัดเชียงราย	และแขวงหลวงพระบาง

1.	ผศ.มาลี	หมวกกุล
2.	อาจารย์	ดร.สุนทรี	กรโอชาเลิศ
3.	อาจารย์	ดร.จิราภรณ์	ปาลี
4.	นางสาวจุฬาลักษณ์	ลาเกิด
5.	อาจารย์วาสนา	เสภา
6.	นางวิไลพร	จิตติพร
7.	นางดวงมาลา	คำาตา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่	16-17	มิถุนายน	
2558

56. “Caterior	Housing	Adaptation	for	
Mobility	people	with	disabilities	:
a	mutidisiplinary	approach.”

อาจารย์ศศิชา	สุขกาย Europe	Network	Housing	Research,
Lisboa	Portugal

วันที่	27	มิถุนายน	–	
2	กรกฎาคม	2558

57. การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน	ความล้า
และการออกแบบที่เหมาะสม
ของยางรองแท่นเครื่องยนต์

ผศ.เสกสรรค์	วินยางค์กูล การประชุมวิชาการเครือยข่าย
วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย

วันที่	1	–	2	
กรกฎาคม	2558

58. การออกแบบและสร้างเครื่องผลิต
ของสแน็คถั่วเน่า

ผศ.เสกสรรค์	วินยางค์กูล การประชุมวิชาการ	การวิจัย
และพัฒนาประยุกต์	ครั้งที่	7	
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย

วันที่	6	–	12	
กรกฎาคม	2558

59. การออกแบบและสร้างเครื่องกำาจัดควัน
จากเมล็ดกาแฟ

ผศ.เสกสรรค์	วินยางค์กูล การประชุมวิชาการ	การวิจัย
และพัฒนาประยุกต์	ครั้งที่	7	
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย

วันที่	6	–	12	
กรกฎาคม	2558

60. “The	pattern	of	water	planning	on 
sufficiency	economy	philosopht
to	solve	overflow	and	drought	
problem	in	Nanglae	Municipal
District,	Chiang	Rai	Province.”

1.	อาจารย์ศักดิธัช	เสริมศรี
2.	ผศ.ดร.เกริก	กิตติคุณ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	
ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่	15	–	16	
กรกฎาคม	2558
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ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล ผู้น�าเสนอ สถานที่น�าเสนอ วัน เดือน ปี
ที่น�าเสนอผลงาน

61. “Smokeless	Incinarator	in	Case	study
of	Wiang	Chai	Community	of
ChiangRai	Province.”

1.	อาจารย์อัญชณา	อุประกูล
2.	อาจารย์จรัญ	คนแรง

International	Conference	of	Engineering 
and	Nature	Science.	Waseda
University,	Tokyo	Japan

วันที่	22	–	24	
กรกฎาคม	2558

62. การศึกษากระบวนการสร้างความยอมรับ
ในผลการรักษาด้วยมือของการแพทย์
แผนไทย

อาจารย์ปิณิดา	ถนอมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

วันที่	23	กรกฎาคม	
2558

63. การศึกษาข้อบ่งชี้ของอาการเจ็บป่วย
ของการแพทย์แผนไทย	ผ่านลักษณะ
ของอวัยวะในร่างกาย

อาจารย์มะลิวัลย์	ปารีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

วันที่	23	กรกฎาคม	
2558

64. การศึกษาเพื่อทบทวน	และปรับปรุง
ตำาราเรียนผดุงครรภ์ของการแพทย์
แผนไทย

อาจารย์ดารา	พนาสันติกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

วันที่	23	กรกฎาคม	
2558

65. การศึกษาการใช้รสยาเป็นข้อบ่งชี้
สรรพคุณยาของหมอยาไทย

อาจารย์กฤษดา	ศรีหมตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

วันที่	23	กรกฎาคม	
2558

66. การติดตามผลการรักษาโรคลมผิดเดือน
ในหญิงหลังคลอดด้วยกระบวนการ
รักษาของการแพทย์แผนไทย

อาจารย์นภาพร	ณ	อุโมงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

วันที่	23	กรกฎาคม	
2558

67. การศึกษากระบวนการนำาแพทย์แผน
ไทยไปลดค่าใช้จ่ายในระบบบริการ
สุขภาพของรัฐ

อาจารย์รุสนี	มามะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

วันที่	23	กรกฎาคม	
2558

68. การศึกษาความเป ็นมาในการนำา
ทฤษฎีธาตุของพุทธศาสตร์มาใช้ใน
การแพทย์แผนไทย

อาจารย์สุวศิน	พลนรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

วันที่	23	กรกฎาคม	
2558

69. การต่อรองอำานาจของวัฒนธรรมท้องถิ่น
ในยุคโลกาภิวัตน์สื่อ

ผศ.ดร.จิราพร	ขุนศรี ประชุมวิชาการระดับชาติภาษา
และวัฒนธรรม	2558	เรื่องอำานาจ
ไร้พรมแดน:	ภาษา	วัฒนธรรมการสื่อสาร
และอำานาจชีวิตประจำาวัน	ณ	สถาบัน
วิจัยภาษา	และวัฒนธรรมเอเซีย	
มหาวิทยาลัยมหิดล	กรุงเทพมหานคร

วันที่	27	กรกฎาคม	
2558

70. การสื่อสารอัตลักษณ์ของวัยรุ่นไทย
บนเฟสบุ๊ค

ผศ.ดร.คมสัน	รัตนะสิมากูล ประชุมวิชาการระดับชาติภาษา
และวัฒนธรรม	2558	เรื่องอำานาจ
ไร้พรมแดน	:	ภาษา	วัฒนธรรม
การสื่อสาร	และอำานาจชีวิตประจำาวัน	
ณ	สถาบันวิจัยภาษา	และวัฒนธรรมเอเซีย
มหาวิทยาลัยมหิดล	กรุงเทพมหานคร

วันที่	27	กรกฎาคม	
2558

71. Non-native	English	Speaker	Teachers:
Uncovering	Thai	EFL	Teachers’
Instructional	Practices	in	a	Thai	
International	Program.

อาจารย์พรหมมินทร์	ซ่งสิริศักดิ์ 6th	International	Conference	on	
TESOL	ณ	SEAMEO	RETRAC	35		
Le	Thanh	Ton	Street,	District
1	Ho	chi	Minh	City,	Vietnam

วันที่	13	-15	
สิงหาคม	2558	

72. The	Creating	a	flood	warning.	
Based	on	the	analysis	of	the	situation
of	natural	disasters.	Case	study	: 
Warning	Flash	flood	(warning	level	4)

ผศ.ดร.วิชิต	นางแล The	Asia-Pacific	Conference	on	
Engineering	and	Applied	Science	
(APCEAS)	ณ	Osaka,	Japan

วันที่	25	-27
สิงหาคม	2558	

73. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

อาจารย์	ดร.ณัตฐิยา	ชัยชนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

วันที่	21	สิงหาคม	
2558

74. ความพร้อมและความต้องการ
ในการยกฐานะขององค์การบริหาร	
ส่วนตำาบล

อาจารย์	ดร.ประยูร	อิมิวัตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่	2	กันยายน	
2558
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ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล ผู้ท�าวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1. การพัฒนาทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ทักษะการคิดวิเคราะห ์
และทักษะการนำาเสนอโดยใช้เทคนิคการระดมสมอง
และแผนภูมิความคิดสำาหรับนักศึกษาครู

1.	ผศ.ดร.ชูศรี	สุวรรณ
2.	อาจารย์	ดร.ผาสุข	บุญธรรม
3.	ผศ.ดร.แสงระวี	ปัญญา
4.	รศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์	ใจสนิท
5.	อาจารย์	ดร.หาญศึก	เล็บครุฑ

วารการประชุมวิชาการบริหารการศึกษา
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	37

2. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มวิชาชีพครู	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย	ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21

อาจารย์	ดร.ประเวศ	เวชชะ วารการประชุมวิชาการบริหารการศึกษา
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	37

3. Catalytic	Cracking	of	Cornus	wisoniana	oil	to	liquid	
bio	using	KF/CaO	as	a	solid	base	catalys

อาจารย์	ดร.สฤทธิ์พร	วิทยผดุง Applied	Mechanics	and	Materials/	
Vols.477-478	(2014)	pp	1446-1451/	
doi:10.4028/	www.sciencentific.
net/	AMM.477-478.1446
(อยู่ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร	
SJR	(SCIMago	Rank),	Subject	
Area	of	Engineering	ลำาดับที่	303	:	
อยู่ใน	Q4)

4. Study	on	the	catalyst	performance	on	Cornus
wisoniana	oil	catalytic	cracking	prepares	biological	
fuel	oil

อาจารย์	ดร.สฤทธิ์พร	วิทยผดุง Applied	Mechanics	and	Materials/	
Vols.477-478	(2014)	pp	1457-1463/	
doi:10.4028/	www.sciencentific.net/
AMM.477-478.1457
(อยู่ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร	
SJR	(SCIMago	Rank),	Subject
Area	of	Engineering	ลำาดับที่	303	:	
อยู่ใน	Q4)

5. Synthesis	of	KF/CaO	as	a	catalyst	for	the	production 
of	bio-fuel	from	cracking	of	Cornus	wisoniana	oil

อาจารย์	ดร.สฤทธิ์พร	วิทยผดุง Eur.	J.	Lipid	Sci.	Technol.	2015,	117,	
406-410

ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล ผู้น�าเสนอ สถานที่น�าเสนอ วัน เดือน ปี
ที่น�าเสนอผลงาน

75. ปัจจัยที่มีผลต่อความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอำาเภอแม่สรวย	จังหวัดเชียงราย

อาจารย์ปฐมทัศน์	บรรณเลิศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่	2	กันยายน	
2558

76. Effect	of	the	multidimensional
ergonomic	intervention	(MEI)	
model	to	improve	physical
preformence	amongstree	sweepers	
on	musculoskeletal	discomfort
in	Chiang	Rai	Province,	Thailand

อาจารย์	ดร.กาญจนา	ปินตาคำา INTERNATIONAL	CONFERENCE	
ON	PUBLIC	HEALTH	AMONG	
GREATER	MEKONG	SUB-
REGIONAL	COUNTRIES
“International	Collaboration	for	
Evidence	-	based	Policy	Making	
in	Public	Health”
ณ	เมืองเว้	ประเทศเวียดนาม

วันที่	26-	27	
กันยายน	2558

 รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และ/ หรือน�าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ ประจ�าปี 2558 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และ/ หรือนำาไปใช้ประโยชน์
ในระดับชาติและนานาชาติ
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ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล ผู้ท�าวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่

6. A	New	Record	of	Frullanoides	tristis
(Maechantiophyta	:	Lejeuneaceae)	from	Thailand

อาจารย์	ดร.สุนทรี	กรโอชาเลิศ J.	Jpn.	Bot.	89	:	137-141	(2014)

7. ฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจน	และฤทธิ์คุมกำาเนิดของกวาวเครือขาว
ที่เก็บไว้เป็นเวลา	25	ปี	ในหนูขาว

อาจารย์	ดร.วสันต์	มะโนเรือง วารสารวิจัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

8. บทความเรื่อง	มองโลกทัศน์และสุขภาพผ่านสถาปัตยกรรม	
:	บ้าน/เรือน	ที่เมืองเว้	และเชียงตุง

อาจารย์	ดร.เสถียร	ฉันทะ หนังสอืวฒันธรรมสขุภาพในสงัคมอาเซยีน

9. บทความเรื่อง	การลักลอบค้าบุหรี่เถื่อนชายแดนภาคเหนือ	
ไทย-ลาว-พม่า	:	สถานการณ์และแนวทางการสร้างกลไก
ความร่วมมือในการควบคุมระหว่างประเทศ	และเพื่อนบ้าน

อาจารย์	ดร.เสถียร	ฉันทะ วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
ปีที่	6	ฉบับที่	1	ISSN1906-7682

10. Investigation	of	Galactic	Classical	and	Recurrent
Novae	with	Ground-Based	Observations
And	Solar	Mass	Ejection	Imager	(SMEI)

อาจารย์	ดร.ฟ้ารุ่ง	สุรินา Publications	Of	The	Korean
Astronomical	Society

11. On	a	product	of	universal	hyperalgebras อาจารย์	ดร.นิติมา	ชัยเสนสุข Mathematical	Journal	of	the	Ovidius	
University	of	Constantza	Tome	
XXIII	(2015),	No.2

12. Weak	And	Strong	Convergence	Theorems	For	Strictly 
Pseudononspreading	Mappings	And	Equilibrium
Problem	In	Hilbert	Spaces

อาจารย์	ดร.ธัญวรัชญ์	บุตรสาร Journal	of	Nonlinear	and	Convex	
Analysis	Volume	16	Number	5

13. กลยุทธ์การจัดการซื้อจัดหาเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ในเชิงการแข่งขัน

ผศ.ดร.สุธีรา	อะทะวงษา Feu	academic	review	ปีที่	8	ฉบับที่	1	
มิถุนายน	2557	-	พฤศจิกายน	2557

14. Enterpreneurial	Orientation	Effects	on	Thai	
SMEs’	Growth

ผศ.ดร.สุธีรา	อะทะวงษา Nida	Business	journal	เล่มที่	15	
พฤศจิกายน	2557

15. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลองค์กรของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

อาจารย์	ดร.พีรญา	ชื่นวงศ์ วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ	
สำานักวิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่	8	ฉบับ	ที่	1	หน้า	203	-	220	

16. การศึกษาผลกระทบจากเบี้ยยังชีพต่อการดำารงชีวิต
ของผู้สูงอายุ	และเศรษฐกิจในชุมชน	(ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย)

ผศ.ปวีณา	ลี้ตระกูล การเผยแพร่	หนังสือ	และเวทีเสวนา	
เรื่องนโยบายการส่งเสริมสิทธิและ	ความมั่นคง
ทางรายได้ผู้สูงอายุในประเทศไทย	

17. ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการของนักท่องเที่ยว
ภายในประเทศ	กรณีศึกษานักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

รศ.นงนุช	กันธะชัย วารสารคณะวิทยาการจัดการ	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ปีที่	32	
ฉบับที่	2	กรกฎาคม	–ธันวาคม	2558

18. บทบาทของการค้าชายแดนต่อการกระจายรายได้	และ
ความยากจนในจังหวัดเชียงราย

ผศ.ปวีณา	ลี้ตระกูล วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
ปีที่	29	ฉบับที่	3	กันยายน	2554

19. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกิจกรรมรับผิดชอบ
สู่สังคม	กรณีนำ้ามันรั่วในทะเลเกาะเสม็ด	ตำาบลบ้านเพ	
อำาเภอเมือง	จังหวัดระยอง	ของบริษัท	การปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)

ผศ.ดร.เสริมศิริ	นิลดำา วารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ปีที่	10	
ฉบับที่	1	มกราคม	–	มิถุนายน	2558	

20. ปัญหาและความต้องการฝึกอบรมของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนใน	จังหวัดเชียงราย

1.	ผศ.ดร.เฉลิมชัย	คำาแสน
2.	อาจารย์ศุภนิดา	เรืองศิริ
3.	อาจารย์สุทธดา	ขัตติยะ
4.	อาจารย์ธัญพร	ฟุ้งเฟื่อง

วารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ปีที่	10	
ฉบับที่	1	มกราคม	–	มิถุนายน	2558	

21. ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง	ช่องทางใหม่ทางการตลาดในยุดที่สังคม
เปลี่ยนไป

ผศ.กษิดิศ	ใจผาวัง วารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ปีที่	10	
ฉบับที่	1	มกราคม	–	มิถุนายน	2558

22. การประยุกต์ตัวแบบปัญหาการเดินทางของเซลล์แมน
กรณีศึกษาการจัดเส้นทางรถรางนำาเที่ยวของเทศบาลนครเชียงราย

1.	ผศ.เสกสรรค์	วินยางค์กูล
2.	อาจารย์นิเวศ	จีนะบุญเรือง
3.	อาจารย์ประเวช	อนันเอื้อ

วารสารวิชาการ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
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23. การอบแห้งผักตบชวาโดยใช้ระบบปั้มความร้อน 1.	อาจารย์อัญชณา	อุประกูล
2.	อาจารย์จรัญ	คนแรง

วารสารวิชาการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

24. การพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
ของเมืองเก่าวรนคร	จังหวัดน่าน

1.	ผศ.ดร.เกริก	กิตติคุณ
2.	อาจารย์มณีรัตน์	ภาจันทร์คู

วารสารสิ่งแวดล้อม	(Environmental	
Journal)	สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปีที่	18	ฉบับ	2

25. Culture	as	the	5th	language	skills	integrating	with	
intercultural	communicative	competence

อาจารย์กรรณิการ์	คันทมาศ International	Conference	on	Language 
studies	icls	2014		Best	Practices	in	
Language	Learning	and	Teaching

26. Teaching	English	in	the	Thai	EFL	Context:	Thai
Students’	Perceptions	of	Native	English	Speaker	
Teachers

อาจารย์พรหมมินทร์	ซ่งสิริศักดิ์ International	Conference	on	Language 
studies	icls	2014	Best	Practices
in	Language	Learning	and	Teaching

27. Students’preferences	towards	classroom	activities	in	
large	EFL	classes	at	Chiang	Rai	Rajabhat	University,	
Thailand

อาจารย์จุฑารัตน์	จิตต์ปราณี International	Conference	on	Language
studies	icls	2014		Best	Practices	in	
Language	Learning	and	Teaching

28. คำาสาป:	วัจนศักดิ์สิทธิ์ในวรรณคดีไทย ผศ.ปฏิพันธ์	อุทยานุกูล การประชุมวิชาการระดับชาติ	“ภาษาและ
วัฒนธรรม	2558”	เรื่อง	“อำานาจไร้พรมแดน 
ภาษาวัฒนธรรม	และอำานาจ
ของการสื่อสารในชีวิตประจำาวัน”

29. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้บนโมบาย	แอพลิเคชั่นเพื่อพัฒนาทักษะ
และความรู้ด้านภาษาในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

1.	ผศ.ดร.ศรชัย	มุ่งไธสง
2.	อาจารย์	ดร.สหัทยา	สิทธิวิเศษ

การประชุมวิชาการระดับชาติ	“ภาษาและ
วัฒนธรรม	2558”	เรื่อง	“อำานาจไร้พรมแดน 
ภาษา	วัฒนธรรม	และอำานาจของการสื่อสาร
ในชีวิตประจำาวัน”

30. ลักษณะเด่นคำากริยาของภาษาวัยรุ่นไทย อาจารย์อาภิสรา	พลนรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ	“ภาษาและ
วัฒนธรรม	2558”	เรื่อง	“อำานาจ	ไร้พรมแดน 
ภาษา	วัฒนธรรม	และอำานาจของ
การสื่อสารในชีวิตประจำาวัน”

31. Revitalization	and	Expansion	of	Local	Wisdom,	
Culture,and	Tradition	of	Communities	in	Nanglae	
Subdistrict,	Muang	District,	Chiang	Rai	Province.

ผศ.สุทัศน์	คล้ายสุวรรณ Internationnal	Conference	The	Inter-
University	Coopertion	Program	
“ASIAN	Community	Knowledge	Networks 
for	the	Economy,Society,Culture,	and	
Environmental	Stability”

32. The	Creativity	of	Activities	for	Enhancing
the	Community	Identities	in	Nanglae	Sub-district,	
Mueang	District,	Chiang	Rai

อาจารย์น่านฟ้า	จันทะพรม Internationnal	Conference	The	Inter-
University	Coopertion	Program	
“ASIAN	Community	Knowledge	Networks
for	the	Economy,	Society,	Culture
and	Environmental	Stability”

33. The	Development	of	Chinese	and	English	Learning	
Modules	Using	Mobile	Application	to	Accommodate	
ASEAN	Community	Preparation	for	Provincial	Organizations
in	Chiang	Rai	Province.

1.	ผศ.ดร.ศรชัย	มุ่งไธสง
2.	อาจารย์	ดร.สหัทยา	สิทธิวิเศษ

Internationnal	Conference	The	Inter-
University	Coopertion	Program	
“ASIAN	Community	Knowledge	Networks
for	the	Economy,	Society,	Culture
and	Environmental	Stability”

34. Learning	Sciences	Curriculum	Development	for
Thailand	Context.

อาจารย์	ดร.ซิมมี่	อุปรา Internationnal	Conference	The	Inter-
University	Coopertion	Program	
“ASIAN	Community	Knowledge	Networks
for	the	Economy,	Society,	Culture	
and	Environmental	Stability”

35. Factors	Affecting	the	Change	of	Ethnic	Groups’	
Languages	and	Cultures	in	Nan	Province.

ผศ.ดร.ศรชัย	มุ่งไธสง ASEAN	Community	Knowledge	Networks
for	the	Economy,	Society,	Culture
and	Environmental	Stability”
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36. The	Development	of	Training	Modules	in	English	and	
Chinese	for	Working	Organizations	in	Chiang	Rai	
Province	to	Accommodate	the	ASEAN	Community

อาจารย์มณี	จำาปาแพง ASEAN	Community	Knowledge	Networks
for	the	Economy,	Society,	Culture,	
and	Environmental	Stability

37. Identities	in	Literature	of	Ethnic	Groups
in	Nan	Province.

ผศ.สุทัศน์	คล้ายสุวรรณ ASEAN	Community	Knowledge	Networks
for	the	Economy,	Society,	Culture	
and	Environmental	Stability

38. Local	Legends	in	Mekong	River	Basin:	A	Potentiality	
in	Sustainable	Cultural	Tourism	Development

ผศ.ปฏิพันธ์	อุทยานุกูล ASEAN	Community	Knowledge	Networks
for	the	Economy,	Society,	Culture
and	Environmental	Stability

39. นำาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง	“Non-native	English	Speaker	
Teachers:	Uncovering	Thai	EFL	Teachers’	Instructional
Practices	in	a	Thai	International	Program	”

อาจารย์พรหมมินทร์	ซ่งสิริสักดิ์ การประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ
ในประเด็น	เรื่อง	“6th	International	
Conference	on	TESOL:	Responding	
to	Challenges	of	Teaching	English	for	
Commmunication

40. คำาวิเศษณ์:	ลักษณะเด่นทางภาษาของวัยรุ่นไทย
(Adverbs:	Distinctive	Language	Features	of	Thai	
Teenagers’Speech)

อาจารย์อาภิสรา	พลนรัตน์ เว็บไซต์	Download	Proceeding
การประชุมทางวิชาการ	ครั้งที่	53	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	กลุ่มที่	3	KU	
The	Proceedings	of	35th	KASETSART	
UNIVERSITY	ANNUAL	CONFERENCE	
Download	cover	CD
(http://annualconference.ku.ac.th/)

41. The	Role	of	Teacher-Student	Conferencing	on	Written 
Assignments	in	Enhancing	CRRU	student‘	Motivation	
and	Improving	Writing	Skills

1.	อาจารย์จุฑารัตน์	จิตร์ปราณี
2.	อาจารย์วรพล	ธูปมงคล

นำาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนา
นานาชาติ	Forum	Development	of	
Curriculum,	Methologies	and	Materials	
for	English	Language	Lecturers	and	
teacher	Trainers	of	Rajabhat	Universities

42. Distinctive	Verbs	of	Thai	Teenagers’	speech อาจารย์อาภิสรา	พลนรัตน์ นำาเสนองานThe	25th	Annual	Meeting	
of	the	Southeast	Asian	Linguistics	
Society	(SEALS	25)	on	May	28-30,	
2015,	at	Payap	University,	Chiangmai	
Thailand.	เว็บไซต์	Download	Proceeding
(http://li.payap.ac.th/index.php?option
=com_content&view=article&id=31&
Itemid=41)

43. การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษสำาหรับ
หน่วยงานในจังหวัดเชียงรายเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น

1.	อาจารย์	ดร.สหัทยา	สิทธิวิเศษ
2.	ผศ.ดร.ศรชัย	มุ่งไธสง
3.	อาจารย์มณี	จำาปาแพง
4.	อาจารย์วราภรณ์	ศรีนาราช
5.	อาจารย์ดนุพงศ์	ชีวินวิไลพร	

การนำาผลงานวิจัยในงาน	“มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ	2558”
(Thailand	Research	Expo	2015)

44. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร	1
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1.	อาจารย์จิตตากรวี	อัมพุธ
2.	อาจารย์จงรักษ์	มณีวรรณ์	
3.	อาจารย์ชัยพล	ชุมพู

การนำาผลงานวิจัยในงาน	“มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ	2558”
(Thailand	Research	Expo	2015)

45. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	นิทานพื้นบ้าน
ภาษาไทย	–	จีน	สำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ

1.	อาจารย์เบญจมาภรณ์	สุริยาวงศ์ การนำาผลงานวิจัยในงาน	“มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ	2558”
(Thailand	Research	Expo	2015)

46. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ให้
บริการด้านการท่องเที่ยวชุมชนตำาบลนางแล	อำาเภอเมือง	
จังหวัดเชียงราย

1.	อาจารย์	ดร.สหัทยา	สิทธิวิเศษ
2.	อาจารย์วราภรณ์	ศรีนาราช

การนำาผลงานวิจัยในงาน	“มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ	2558”
(Thailand	Research	Expo	2015)

47. การศึกษากระบวนการสร้างความยอมรับในผลการรักษา
ด้วยมือของการแพทย์แผนไทย

1.	อาจารย์ปิณิดา	ถนอมศักดิ์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนา
วิชาการนำาเสนองานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ	(Proceedings)
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48. การศึกษาข้อบ่งชี้ของอาการเจ็บป่วยของการแพทย์แผนไทย	
ผ่านลักษณะของอวัยวะในร่างกาย

อาจารย์มะลิวัลย์	ปารีย์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนา
วิชาการนำาเสนองานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ	(Proceedings)

49. การศึกษาเพื่อทบทวนและปรับปรุงตำาราเรียนผดุงครรภ์
ของการแพทย์แผนไทย

อาจารย์ดารา	พนาสันติกุล รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนา
วิชาการนำาเสนองานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ	(Proceedings)

50. การศึกษาการใช้รสยาเป็นข้อบ่งชี้สรรพคุณยาของหมอยาไทย อาจารย์กฤษดา	ศรีมนตรี รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนา
วิชาการนำาเสนองานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ	(Proceedings)

51. การติดตามผลการรักษาโรคลมผิดเดือนในหญิงหลังคลอด
ด้วยกระบวนการรักษาของการแพทย์แผนไทย

อาจารย์นภาพร	ณ	อุโมงค์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนา
วิชาการนำาเสนองานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ	(Proceedings)

52. การศึกษากระบวนการนำาแพทย์แผนไทยไปลดค่าใช้จ่าย
ในระบบบริการสุขภาพของรัฐ

อาจารย์รุสนี	มามะ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนา
วิชาการนำาเสนองานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ	(Proceedings)

53. การศึกษาความเป็นมาในการนำาทฤษฎีธาตุของพุทธศาสตร์
มาใช้ในการแพทย์แผนไทย

อาจารย์สุวศิน	พลนรัตน์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนา
วิชาการนำาเสนองานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ	(Proceedings)

54. ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางการค้า	และการแลกเปลี่ยน
สินค้าตามเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างไทย-จีน

อาจารย์	ดร.ธัญญลักษณ์	แซ่เลี้ยว เอกสารตีพิมพ์ในการประชุม“	สังคมศาสตร์
วิชาการระดับชาติ	ครั้งที่	11	:	ภัยธรรมชาติ
กับการจัดการอย่างยั่งยืน	ในระดับท้องถิ่น	
ประเทศ	และอาเซียน”	สำานักวิชาสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

55. ศักยภาพด้านการค้า	และการลงทุนบริเวณชายแดน
ไทย-พม่า	ในเขตจังหวัดเชียงใหม่	–	แม่ฮ่องสอน

อาจารย์ดนิตา	มาตา เอกสารตีพิมพ์ในการประชุม“	สังคมศาสตร์
วิชาการระดับชาติ	ครั้งที่	11:	ภัยธรรมชาติ
กับการจัดการอย่างยั่งยืน	ในระดับท้องถิ่น	
ประเทศ	และอาเซียน”	สำานักวิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

56. ผลกระทบจากการเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่	4	
ต่อบริเวณพื้นที่เวียงเชียงของ	อำาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

อาจารย์นพชัย	ฟองอิสสระ เอกสารตีพิมพ์ในการประชุม“	สังคมศาสตร์
วิชาการระดับชาติ	ครั้งที่	11	:	ภัยธรรมชาติ
กับการจัดการอย่างยั่งยืน	ในระดับท้องถิ่น	
ประเทศ	และอาเซียน”	สำานักวิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

57. การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันภัยแผ่นดินไหว
ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณตามแนวรอยเลื่อนแม่อิง	
อำาเภอเชียงของ	จังหวัดเชียงราย

1.	อาจารย์เพ็ชรสวัสดิ์	กันคำา
2.	อาจารย์อัญชลี	หาญฤทธิ์
3.	อาจารย์วชิรวิชญ์	วรชิษณุพงศ์	
4.	อาจารย์นพชัย	ฟองอิสสระ

เอกสารตีพิมพ์ในการประชุม“	สังคมศาสตร์
วิชาการระดับชาติ	ครั้งที่	11	:	ภัยธรรมชาติ
กับการจัดการอย่างยั่งยืน	ในระดับท้องถิ่น	
ประเทศ	และอาเซียน”	สำานักวิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

58. Community	Capital	for	Promoting	“Old	living	City”
of	Nan	Province

ผศ.รณิดา	ปิงเมือง ASEAN	Community	Knowledge	Networks
for	the	Economy,	Society,	Culture	
and	Environmental	Stability

59. The	Cultural	Heritage	Capital	for	Promoting	the
“Old	Living	City”	of	Nan	Province

1.	อาจารย์ภัทรีพันธุ์	พันธุ
2.	อาจารย์เพ็ชรสวัสดิ์	กันคำา

ASEAN	Community	Knowledge	Networks
for	the	Economy,	Society,	Culture	
and	Environmental	Stability

60. Social	and	Cultural	Capital	and	the	Life	of	Ancient	City
Promotion	in	Nan	Province

1.	ผศ.ดร.เลหล้า	ตรีเอกานุกูล ASEAN	Community	Knowledge	Networks
for	the	Economy,	Society,	Culture	
and	Environmental	Stability

61. Community	Involvement	in	Promoting	the	Old	Living	
of	Nan	Province

อาจารย์	ดร.จีรนันท์
ไชยงาม	นอกซ์

ASEAN	Community	Knowledge	Networks
for	the	Economy,	Society,	Culture	
and	Environmental	Stability
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62. Seun:	A	Vocal	Musical	Performance	of	the	
Tai	Kheun	Ethnic	Group.

ผศ.องอาจ	อินทนิเวศ ASEAN	Community	Knowledge	Networks
for	the	Economy,	Society,	Culture	
and	Environmental	Stability

63. Folk	Music	Capital	for	Promoting	“Old	Living	City”	
of	Nan	Province

อาจารย์ฉัตรวลี	ทองคำา ASEAN	Community	Knowledge	Networks
for	the	Economy,	Society,	Culture	
and	Environmental	Stability

64. Local	Plant	Capital	for	Promoting	“Old	living	City”
of	Nan	Province

ผศ.มาลี	หมวกกุล ASEAN	Community	Knowledge	Networks
for	the	Economy,	Society,	Culture	
and	Environmental	Stability

65. Community	Product	with	Mural	Painting:	The	Old	
Living	City	of	Nan	Province

ผศ.ยุพาวดี	นิศวอนุตรพันธ์ ASEAN	Community	Knowledge	Networks
for	the	Economy,	Society,	Culture	
and	Environmental	Stability

66. การจัดการความรู้ของธนาคารความดีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
โดยชุมชนมีส่วนร่วม	กรณีศึกษา:	ตำาบลหัวง้ม	อำาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย

อาจารย์	ดร.เบญจมาศ	เมืองเกษม วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ	สำานักวิชา
สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่	8	ฉบับที่	1	

67. ทุนทางสังคมทางวัฒนธรรมกับการเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต
ของจังหวัดน่าน

อาจารย์ภัทรีพันธุ์	พันธุ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีที่	6	ฉบับที่	6	กรกฎาคม	–	สิงหาคม	
2557

68. ดนตรีพื้นบ้านกับการเป็นแหล่งเรียนรู้	ของจังหวัดน่าน อาจารย์ฉัตรวลี	ทองคำา วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีที่	6	ฉบับที่	4	

69. คู่มือการประยุกต์การจัดเลี้ยงขันโตก	แบบบริการตนเอง	:	
บุฟเฟต์

ผศ.มาลี	หมวกกุล คู่มือการประยุกต์การจัดเลี้ยงขันโตก	
แบบบริการตนเอง	:	บุฟเฟต์	5	ภาษา	
คือ	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ภาษาจีน	
ภาษาลาว	และภาษาพม่า

70. Souvenir	Product	Pricing	of	Enterprises	in	Chiangrai	
Province

1.	อาจารย์เอกชัย	อุตสาหะ
2.	อาจารย์เพ็ญพิชชา	ศิริวิวัฒนากุล

ASIAN	Community	Knowledge	Networks
for	 the	Econnomy,	 Soceity,	 culture,	
and	Environmental	Stability.

71. Effects	of	Organizational	Culture	and	Leadership
toward	Engagement	among	the	Members	of	Wicker	
Work	Community	Enterprises,	Chiang	Rai	Province.

1.	รศ.ดร.กัสมา	กาซ้อน
2.	อาจารย์นิรุตติ์	ชัยโชค

ASIAN	Community	Knowledge	Networks
for	the	Econnomy,	Soceity,	culture,	
and	Environmental	Stability.

72. Integrated	Accounting	for	Profession	–	Business	
Model	of	4th	Year	Students	from	the	School
of	Accounting,	Chiang	Rai	Rajabhat	University.

1.	ผศ.ดร.ปานฉัตร	อาการักษ์
2.	อาจารย์นิศารัตน์	ไชยวงศ์ศักดา

ASIAN	Community	Knowledge	Networks
for	the	Econnomy,	Soceity,	culture,	
and	Environmental	Stability.

73. Process	of	Interactive	Workshop		for	the	Promotion	
of	Sufficiency	Economy	Philosophy.	Case	Study:	
Soap	Production	from	a	Group	of	Housewives
in	HuayLan	sub-district,	Dok	Kam	Tai	district,
Phayao	Province

1.	อาจารย์	ดร.วรลักษณ์	วรรณโล
2.	อาจารย์สุภมล	ดวงตา

ASIAN	Community	Knowledge	Networks
for	the	Econnomy,	Soceity,	culture,	
and	Environmental	Stability.

74. Guidelines	for	Creating	Happiness	of	Burmese
Migrant	Workers	in	Chiang	Rai,	Thailand.

รศ.ดร.จิรภา	ศักดิ์กิตติมาลัย ASIAN	Community	Knowledge	Networks
for	 the	Econnomy,	 Soceity,	 culture,	
and	Environmental	Stability.

75. การพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงาน	ของธุรกิจชุมชน
ในจังหวัดเชียงราย	(The	Development	of	Marketing	
Communication	Model	forincreasing	the	Efficiency	of	
Community	Business	Implementation	in	Chiang	Rai	
Province)

อาจารย์	ดร.วรลักษณ์	วรรณโล วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ	สำานักวิชา
สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ปีที่	8	ฉบับพิเศษ	ต.ค.–ธ.ค	2558

76. ผลกระทบของพฤติกรรมมุ่งตลาด	และพฤติกรรมมุ่ง
การเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถด้านการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมยานยนต์

รศ.ดร.กัสมา	กาซ้อน วารสารสุทธิปริทัศน์

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย108
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77. อุปกรณ์การแจ้งเตือนเด็กหายโดย	การสื่อสารผ่าน
คลื่นวิทยุแบบไร้สายด้วยเทคนิคฮาร์ทบีท

1.	อาจารย์	ดร.ธนาวุฒิ	ธนวาณิชย์
2.	อาจารย์อธิคม	ศิริ
3.	อาจารย์กมล	บุญล้อม

เอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ	
งานวิจัย	และพัฒนาเชิงประยุกต์	ครั้งที่	7
รู้ค่าพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่
ศตวรรษที่	21	(ECTI-CARD	2015)

78. การประเมินระยะทางและตำาแหน่ง	ของวัตถุเคลื่อน
ที่ด้วยการประมวลผลภาพ

1.	อาจารย์	ดร.ธนาวุฒิ	ธนวาณิชย์
2.	อาจารย์อธิคม	ศิริ
3.	อาจารย์กมล	บุญล้อม

เอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ	
งานวิจัย	และพัฒนาเชิงประยุกต์	ครั้งที่	7
รู้ค่าพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่
ศตวรรษที่	21	(ECTI-CARD	2015)

79. ระบบควบคุมปริมาณการปล่อยกากกาแฟสดในถังกวน
ของเครื่องผลิตก้อนดับกลิ่นจากกากกาแฟสดด้วย
การควบคุมแบบปิดโดยการวิเคราะห์จากสมการแบบถดถอย

1.	อาจารย์	ดร.ธนาวุฒิ	ธนวาณิชย์
2.	อาจารย์อธิคม	ศิริ
3.	อาจารย์กมล	บุญล้อม

เอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ
งานวิจัย	และพัฒนาเชิงประยุกต์	ครั้งที่	7	
รู้ค่าพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่
ศตวรรษที่	21	(ECTI-CARD	2015)

80. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมลำาเลียงอิฐมวลเบา
โดยใช้เทคนิคสมการแบบถดถอยบนหุ่นยนต์สร้างกำาแพง	
อิฐมวลเบาแบบอัตโนมัติ

1.	อาจารย์	ดร.ธนาวุฒิ	ธนวาณิชย์
2.	อาจารย์อธิคม	ศิริ
3.	อาจารย์กมล	บุญล้อม

เอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ
งานวิจัย	และพัฒนาเชิงประยุกต์	ครั้งที่	7	
รู้ค่าพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่
ศตวรรษที่	21	(ECTI-CARD	2015)

81. ระบบควบคุมปริมาณการปล่อยกาวซีเมนต์ด้วยวิธีเทียบ
ปริมาตรต่อแรงดันไฟฟ้าและควบคุมความเร็ว	ด้วยเทคนิค
การควบคุมแบบฟัซซี่บนหุ่นยนต์ก่อกำาแพงอิฐมวลเบา
แบบอัตโนมัติ

1.	อาจารย์	ดร.ธนาวุฒิ	ธนวาณิชย์
2.	อาจารย์อธิคม	ศิริ
3.	อาจารย์กมล	บุญล้อม

เอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ
งานวิจัย	และพัฒนาเชิงประยุกต์	ครั้งที่	7	
รู้ค่าพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่
ศตวรรษที่	21	(ECTI-CARD	2015)

82. ระบบควบคุมปริมาณความหนาแน่นของก้อนดับกลิ่น
จากกากกาแฟสดด้วยการควบคุมแบบเปิด-ปิด
โดยใช้เทคนิคตรวจจับปริมาณกระแสไฟฟ้า

1.	อาจารย์	ดร.ธนาวุฒิ	ธนวาณิชย์
2.	อาจารย์อธิคม	ศิริ
3.	อาจารย์กมล	บุญล้อม

เอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ
งานวิจัย	และพัฒนาเชิงประยุกต์	ครั้งที่	7	
รู้ค่าพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่
ศตวรรษที่	21	(ECTI-CARD	2015)

83. การกำาหนดแบนด์วิธอย่างยุติธรรมสำาหรับควบคุม
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบทวีคูณด้วยนโยบาย
ระดับกั้นค่าสูงสุด	และตำ่าสุด

1.	อาจารย์	ดร.ธนาวุฒิ	ธนวาณิชย์
2.	อาจารย์อธิคม	ศิริ
3.	อาจารย์กมล	บุญล้อม

The	11th	national	Conference	on
Computing	and	Information	Technology
(NCCIT	2015)

84. Self-adaptive	Image	Transmission	Control	System	
Automatic	Setting	According	to	the	Speed	of
Computer	Network

1.	อาจารย์	ดร.ธนาวุฒิ	ธนวาณิชย์
2.	อาจารย์อธิคม	ศิริ
3.	อาจารย์กมล	บุญล้อม

The	19th	International	Annual	Symposium
on	Computational	Science	and
Engineering	(ANSCSE	19)	

85. Finding	the	Relationship	of	Subjects	for	Academic	
Guidance	:	A	Case	Study	of	Logistics	Engineering	
and	Management	Program,	Chiang	Rai	Rajabhat	University

1.	อาจารย์	ดร.ธนาวุฒิ	ธนวาณิชย์
2.	อาจารย์อธิคม	ศิริ
3.	อาจารย์กมล	บุญล้อม
4.	อาจารย์กฤตกรณ์	ศรีวันนา

2015	International	Conference	on	
Image	Processing,	Electrical	and	
Computer	Engineering	(IPECE’15)

86. ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษา
สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผศ.วัชรพงษ์	เรือนคำา รายงานสืบเนื่องการประชุมสังคมศาสตร์
วิชาการระดับชาติ	ครั้งที่	11	
ของสำานักวิชาสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย	วันที่	14	มกราคม
พ.ศ.	2558

87. ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา	ในเขตตำาบลนางแล	อำาเภอเมือง	
จังหวัดเชียงราย

อาจารย์สุเนตรา	นุ่นลอย รายงานสืบเนื่องการประชุมสังคมศาสตร์
วิชาการระดับชาติ	ครั้งที่	11	
ของสำานักวิชาสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย	วันที่	14	มกราคม
พ.ศ.	2558

88. The	Comparison	between	Prevalence	and	Risk
Factors	of	Helminths	and	Intestinal	Protozoa	Infection
in	Nang	LaeNai	Village,	Nang	Lae	Sub-District,	
Muang	District,	Chiang	Rai	Province

ผศ.วัชรพงษ์	เรือนคำา รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติด้านวิทยาศาสตร์	สังคมศาสตร์	
วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน	ครั้งที่	6	
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	วันที่	17-19	
ธันวาคม	2557
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ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล ผู้ท�าวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่

89. Prevalence	 and	 factors	 associated	with	 nutritional	
status	 of	 primary	 education	 students	 in	Nanglae	
Sub-District,	Muang	District,	 Chiang	Rai	 Province,	
Thailand

อาจารย์สุเนตรา	นุ่นลอย รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมนา
และนิทรรศการวิชาการนานาชาติ	ครั้งที่	11
ณ	กรุงกาฐมาณฑุ	สหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล	วันที่	30	มีนาคม-
3	เมษายน	2558

90. Correlation	between	phenolic	compounds	and
antioxidant	activity	of	Ventilago	Denticulate	Willd	
Leaves

อาจารย์อนุสรา	พงค์จันตา รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมนาและ
นิทรรศการวิชาการนานาชาติ	ครั้งที่	11	
ณ	กรุงกาฐมาณฑุ	สหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล	วันที่	30	มีนาคม-
3	เมษายน	2558

91. การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องมาตรฐานการผลิตขั้นต้น
เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวแต๋นแฟนตาซี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองหม้อใหม่	จังหวัดเชียงราย

อาจารย์สุเวช	พิมนำ้าเย็น รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ	“ราชภัฏวิจัย	ครั้งที่	3”
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	
21-22	พฤษภาคม	2558

92. การจัดหาพื้นที่ทางเกษตรและที่อยู่อาศัยตามมิติ
ทางกฎหมายของผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง	จังหวัดเชียงราย

1.	ผศ.ทศพร	มูลรัตน์
2.	อาจารย์สุรพี	โพธิสาราช

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ	ปีที่	8
ฉบับพิเศษ	ตุลาคม	–	ธันวาคม	2558

93. Operating	Efficiency	Analysis	of	Energy	Industries	in	
Taiwan

อาจารย์	ดร.อนุพงศ์	วงศ์ไชย Advanced	Materials	 Research	 2014	
Vol.	869	-	870

94. Development	Analysis	of	Leisure	Agriculture	-
A	case	Study	of	Longjing	Tea	Garden,	Hangzhou,	
China

อาจารย์	ดร.อนุพงศ์	วงศ์ไชย APCBEE	Procedia	2014	Vol.8	(2014)	
210	-	215

95. พัฒนาการประชาธิปไตย	กรณีศึกษาบริบทการเมืองไทย
และเมียนมาร์

อาจารย์นพชัย	ฟองอิสระ วารสารสหวิทยาการ	ปีที่	11	ฉบับ	1	
ตุลาคม	2556	-	มีนาคม	2557

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย110



ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล/ นำาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน

	 1.	 โรงอบแห้งสับปะรดโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์	ใช้ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
	 	 ผู้ปลูกสับปะรดแม่ปูคา	ตำาบลนางแล	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย
	 2.	 เตาเผาขยะไร้ควัน	ในชุมชนตำาบลเวียงชัย	อำาเภอเวียงชัย	จังหวัดเชียงราย
 3. ตู้อบแห้งและการรมควันกำามะถันผักตบชวาสำาหรับชุมชนบ้านสาง	ตำาบลบ้านสาง	อำาเภอเมือง	จังหวัดพะเยา

นักวิจัยดีเด่น

 อาจารย์จรัญ	คนแรง	นักวิจัยดีเด่นที่พัฒนาตู้อบแห้งและการรมควันกำามะถันผักตบชวาสำาหรับชุมชนบ้านสาง 
ตำาบลบ้านสาง	อำาเภอเมือง	จังหวัดพะเยา

111ANNUAL REPORT 2015 CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY





การบริการวิชาการ

CRRU

http://www.crru.ac.th

แก่สังคม
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ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง ชื่อผู้รับบริการ

1. รศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์	ใจสนิท คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

2. รศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์	ใจสนิท กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ	ประจำาปีการศึกษา	2557

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง

3.
4.

อาจารย์	ดร.ฟ้ารุ่ง	สุรินา
อาจารย์ศิรินภา	อาจโยธา

คณะกรรมการวิชาการ	โครงการแข่งขัน	
ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ	ครั้งที่	12

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา	ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

5. อาจารย์	ดร.สุนทรี	กรโอชาเลิศ วิทยานิพนธ์	เรื่อง	พฤษชาติไบรโอไฟต์
ของอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย	เชียงใหม่

ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

การให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ

การเป็นที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ์ กรรมการวิชาการ
และกรรมการวิชาชีพให้แก่หน่วยงานภายนอก

 รายชื่อบุคลากรที่เป็นที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ์ กรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพ ประจ�าปี 2558

ชื่อหน่วยงาน จ�านวนกิจกรรม

1. คณะครุศาสตร์ 5

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4

3. คณะมนุษยศาสตร์ 11

4. คณะวิทยาการจัดการ 10

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1

6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 1

7. สำานักวิชาสังคมศาสตร์ 19

8. วิทยาลัยนานาชาติ 2

9. สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 5

10. สำานักวิชานิติศาสตร์ 3

11. สำานักวิชาการท่องเที่ยว 7

12. สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ 9

13. สำานักวิชาบัญชี 2

14. สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3

15. สำานักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ 14

16. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม	เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน 8

17. ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร	นำ้าและผลิตภัณฑ์ 2

รวม 106

 จ�านวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ประจ�าปี 2558
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ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง ชื่อผู้รับบริการ

6. อาจารย์	ดร.เสถียร	ฉันทะ โครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง

7. อาจารย์	ดร.เสถียร	ฉันทะ ผู้ทรงคุณวุฒิ	การติดตามประเมินผล
และรายงานความก้าวหน้างานวิจัย
จากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

8. ผศ.ดร.ศรชัย	มุ่งไธสง กรรมการตรวจผลงานอาจารย์	3 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต	2	
และเขต	3	จังหวัดเชียงราย

9. ผศ.ดร.ยิ่งยง	เทาประเสริฐ รองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสุขภาพวิถีไท

กระทรวงสาธารณสุข

10. ผศ.ดร.ยิ่งยง	เทาประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิของสำานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ	(สวช.)

สำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	
(สวช.)

11. ผศ.ดร.ยิ่งยง	เทาประเสริฐ คณะกรรมการกำาหนดทิศทางการวิจัย
ด้านการแพทย์แผนไทย	ของสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข	(สวรส.)

กระทรวงสาธารณสุข

12. ผศ.ดร.ยิ่งยง	เทาประเสริฐ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและรูปแบบ
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
กระทรวงสาธารณสุข

13. ผศ.ดร.ยิ่งยง	เทาประเสริฐ เป็นผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลก องค์การอนามัยโลก

14. ผศ.ดร.ยิ่งยง	เทาประเสริฐ คณะอนุกรรมการพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน กรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์พื้นบ้าน

15. ผศ.ดร.ยิ่งยง	เทาประเสริฐ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	การจัดทำาคลัง
ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

16. ผศ.ดร.ยิ่งยง	เทาประเสริฐ อนุกรรมาธิการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย คณะกรรมาธิการปฏิรูป	สภาปฏิรูปแห่งชาติ

17. ผศ.ดร.ยิ่งยง	เทาประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านการแพทย์พื้นบ้าน องค์การอนามัยโลก	ภาคพื้นอินเดีย	(WHO)

18. อาจารย์	ดร.กันยานุช	เทาประเสริฐ คณะอนุกรรมการตรวจประเมิน	สถานประกอบการ
สปาเพื่อสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

19. อาจารย์	ดร.กันยานุช	เทาประเสริฐ คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยตัวอย่าง

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

20. อาจารย์	ดร.กันยานุช	เทาประเสริฐ อนุกรรมการพิจารณาการรับรองสถาบัน
การศึกษาการแพทย์แผนไทย

สภาการแพทย์แผนไทย	กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

21. อาจารย์ณิศรา	ชัยวงค์ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการ
การแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำาบล

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
กระทรวงสาธารณสุข

22. อาจารย์ณิศรา	ชัยวงค์ คณะกรรมการโครงการพัฒนาโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยต้นแบบภาคเหนือตอนบน

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
กระทรวงสาธารณสุข

23. อาจารย์ณิศรา	ชัยวงค์ คณะกรรมการจัดทำาแบบบันทึกข้อมูล
ผู้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทย

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
กระทรวงสาธารณสุข

24. อาจารย์จินตนา	นันต๊ะ อนุกรรมการสอบวิชาชีพสาขาการแพทย์
แผนไทยมาตรา	33(2)(ข)

กองประกอบโรคศิลปะ	กระทรวงสาธารณสุข

25. อาจารย์จินตนา	นันต๊ะ อนุกรรมการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย สภาการแพทย์แผนไทย	กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

26. อาจารย์จินตนา	นันต๊ะ อนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สภาการแพทย์แผนไทย	กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

27. ผศ.สุรพล	เวียงนนท์ ที่ปรึกษาชมรมสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
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28. ผศ.สุรพล	เวียงนนท์ กรรมการกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์

29. อาจารย์	ดร.วรรณะ	รัตนพงษ์ กรรมการตรวจประเมนิประกันคณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลัยเชียงราย

30. ผศ.ดร.รณิดา	ปิงเมือง คณะกรรมการโครงการพัฒนาเวียงหนองหล่ม	
(เวียงโยนกนาคนคร)	เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	85	พรรษา

เทศบาลตำาบลจันจว้า	อ.แม่จัน	จ.เชียงราย

31. อาจารย์ณรงค์	เจนใจ กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
ฝ่ายวิชาการ	วางแผน	และประเมินผล

สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

32. ผศ.มาลี	หมวกกุล คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สำาหรับวิทยฐานะชำานาญการพิเศษ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย	เขต	2

33. ผศ.มาลี	หมวกกุล คณะอนุกรรมการหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับจังหวัด

จังหวัดเชียงราย

34. ผศ.มาลี	หมวกกุล กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
การทำาอาหารในโครงการสมโภช	777	ปี
ชาตกาลพญามังรายมหาราช	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

35. ผศ.มาลี	หมวกกุล ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุ
ในชุมชนบ้านป่าซางวิวัฒน์	ตำาบลนางแล
อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

นางสาวจิราพร	มะโนวัง

36. ผศ.ดร.นาวิน	พรมใจสา ที่ปรึกษายุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา

37. ผศ.ดร.นาวิน	พรมใจสา ที่ปรึกษากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

38. ผศ.ดร.นาวิน	พรมใจสา ที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย

39. ผศ.ดร.นาวิน	พรมใจสา ที่ปรึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ	ตอนบน	2 จังหวัดภาคเหนือตอนบน	

40. ผศ.ดร.นาวิน	พรมใจสา กรรมการฝ่ายวิชาการกองกำาลังรักษา
ความสงบเรียบร้อย	มณฑลทหารบกเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

41. ผศ.ดร.นาวิน	พรมใจสา ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและมวลชนสัมพันธ์
กองร้อยตำารวจตระเวนชายแดน	327

กองร้อยตำารวจตระเวนชายแดน	327

42. ผศ.ดร.นาวิน	พรมใจสา คณะอนุกรรมการจัดทำาแผนพัฒนา	จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา

43. อาจารย์เพ็ชรสวัสดิ์	กันคำา เป็นกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย สำานักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงราย

44. ผศ.ดร.ปานฉัตร	อาการักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการพิจารณาบทความวิจัย/
บทความวิชาการ	‘ผลกระทบของคุณภาพ
การตรวจสอบภายในสมัยใหม่ที่มีต่อการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรของธรุกิจการเงิน
ในประเทศไทย’

วารสารการบัญชีและการจัดการ	คณะการบัญชี
และการจัดการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

45. ผศ.ดร.ปานฉัตร	อาการักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการพิจารณาบทความวิจัย/
บทความวิชาการ	“ผลของการกำากับดูแลกิจการ
และการควบคุมภายใน	ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ขององค์กร	:	หลักฐานเชิงประจักษ์จากธุรกิจ
เซรามิก	จังหวัดลำาปาง”

วารสารวิทยาการสมัยใหม่	ปีที่	8	ฉบับที่	2	
เดือน	ก.ค.	–	ธ.ค.	2558	คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง

46. ผศ.ดร.ปานฉัตร	อาการักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการพิจารณาบทความวิจัย/
บทความวิชาการ	“ความรู้	ความเข้าใจและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการและการสอนโดยใช้โครงงาน
เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาการประยุกต์	โปรแกรมสำาเร็จ
รูปทางการบัญชีของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

วารสารวิทยาการสมัยใหม่	ปีที่	8	ฉบับที่	2	
เดือน	ก.ค.	–	ธ.ค.	2558	คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
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47. ผศ.ดร.ปานฉัตร	อาการักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการพิจารณาบทความวิจัย/
บทความวิชาการ	“การจัดทำาบัญชีครัวเรือนของ
เกษตรกรตำาบลแม่พูล	และตำาบลไชยชุมพล	
อำาเภอลับแล	จังหวัดอุตรดิตถ์”

วารสารวิชาการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

48 ผศ.ดร.ปานฉัตร	อาการักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการพิจารณาบทความวิจัย/
บทความวิชาการ	“ปัญหาการ	จัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอน	คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปีการศึกษา	2553”

งานประชุมวิชาการระดับชาติ	“วิทยาการ
จัดการวิชาการ	2015	:	วิจัยเพื่อสร้างสรรค์
เศรษฐกิจชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน”	ภายใต้
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง	คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

49. ผศ.ดร.ปานฉัตร	อาการักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการพิจารณาบทความวิจัย/
บทความวิชาการ	“การรับรู้ด้านภาพลักษณ์
ในการดำาเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท	อีเกียบางนา
จังหวัดสมุทรปราการ”

งานประชุมวิชาการระดับชาติ	“วิทยาการ
จัดการวิชาการ	2015	:	วิจัยเพื่อสร้างสรรค์
เศรษฐกิจชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน”	ภายใต้
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง	คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

50. ผศ.ดร.ปานฉัตร	อาการักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการพิจารณาบทความวิจัย/
บทความวิชาการ	“ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้
การดำาเนินธุรกิจที่มีความผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัท	บางจากปิโตเลียม	จำากัด	(มหาชน)”

งานประชุมวิชาการระดับชาติ	“วิทยาการ
จัดการวิชาการ	2015	:	วิจัยเพื่อสร้างสรรค์
เศรษฐกิจชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน”	ภายใต้
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง	คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

51. ผศ.ดร.ปานฉัตร	อาการักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการพิจารณาบทความวิจัย/
บทความวิชาการ	“การใช้บทเรียนเว็บเควสท์
เพื่อส่งเสริมการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์	
ในรายวิชาชีววิทยา	เรื่องมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	รังสิต”

งานประชุมวิชาการระดับชาติ	“วิทยาการ
จัดการวิชาการ	2015	:	วิจัยเพื่อสร้างสรรค์
เศรษฐกิจชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน”	ภายใต้
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง	คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

52. ผศ.ดร.ปานฉัตร	อาการักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการพิจารณาบทความวิจัย/
บทความวิชาการ	“ผลกระทบของนวัตกรรมองค์กร
ที่มีต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น	จังหวัดอุตรดิตถ์”

งานประชุมวิชาการระดับชาติ	“วิทยาการ
จัดการวิชาการ	2015	:	วิจัยเพื่อสร้างสรรค์
เศรษฐกิจชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน”	ภายใต้
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง	คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

53. ผศ.ดร.วัฒนา	ยืนยง ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจ
ดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	
กรุงเทพมหานคร

54. ผศ.ดร.พัทธมน	บุณยราศรัย ที่ปรึกษาคุณวุฒิ	สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดย่อมและขนาดกลาง

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง

55. อาจารย์	ดร.เพ็ญพิชชา	ศิริวิวัฒนากุล ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี โรมแรมปิยะพรเพลส	อำาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย

56. อาจารย์	ดร.เพ็ญพิชชา	ศิริวิวัฒนากุล ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในส่วนของ
ร้านค้าโอท๊อปสนามบินนานาชาติ	แม่ฟ้าหลวง

57. อาจารย์	ดร.เพ็ญพิชชา	ศิริวิวัฒนากุล ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี โครงการบ้านจัดสรรสินธานีจังหวัดเชียงราย

58. อาจารย์	ดร.เพ็ญพิชชา	ศิริวิวัฒนากุล ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม	
จังหวัดเชียงราย

59. รศ.ดร.จิรภา	ศักดิ์กิตติมาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	สมาคมนักวิจัย สมาคมนักวิจัย

60. อาจารย์	ดร.วรลักษณ์	วรรณโล ที่ปรึกษาด้านการเงินและภาษี บจ.	SM	การบัญชี	จังหวัดเชียงราย

61. อาจารย์	ดร.วรลักษณ์	วรรณโล ที่ปรึกษาด้านการเงินและภาษี บจ.	ธนชัยการบัญชี	จังหวัดเชียงราย

62. อาจารย์	ดร.วรลักษณ์	วรรณโล ที่ปรึกษาด้านการเงินและภาษี หจก.สายสร้อยการบัญชี	จังหวัดเชียงราย

63. รศ.ประกายศรี	ศรีรุ่งเรือง ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์	“รูปแบบการกำาหนดนโยบาย
และการจัดการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

น.ส.เพชรนภา	พรธรรมรักษ์	นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย118



ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง ชื่อผู้รับบริการ

64. อาจารย์	ดร.ประยูร	อิมิวัตร์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	
แผนพัฒนาสามปี

องค์การบริหารส่วนตำาบลหัวง้ม	อำาเภอพาน	
จังหวัดเชียงราย

65. อาจารย์	ดร.ประยูร	อิมิวัตร์ ที่ปรึกษาด้านการจัดการหลักสูตร	การเรียนการสอน
ของโรงเรียนผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำาบลหัวง้ม	อำาเภอพาน	
จังหวัดเชียงราย

66. อาจารย์	ดร.ประยูร	อิมิวัตร์ ที่ปรึกษาด้านการจัดการหลักสูตร	การเรียนการสอน
ของโรงเรียนการจัดการชุมชนตำาบลหัวง้ม

องค์การบริหารส่วนตำาบลหัวง้ม	 อำาเภอพาน	
จังหวัดเชียงราย

67. รศ.ประกายศรี	ศรีรุ่งเรือง ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ	สำาหรับ
งานวิจัยสถาบัน	เรื่อง	“ผลของการเปิดการค้าเสรี
และการลงทุนในธุรกิจร้านค้าปลีกแบบเดิม
ในเขตกรุงเทพมหานคร”

ดร.อัญชลี	นรินทร	กรรมการหลักสูตร
การจัดการธุรกิจบริการ	มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

68. ผศ.ทศพร	มูลรัตน์ คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน
และเอกสารที่ใช้ประกอบการสอน

มหาวิทยาลัยพะเยา	อำาเภอเมือง	จังหวัดพะเยา

69. ผศ.ทศพร	มูลรัตน์ ประธานที่ปรึกษากฎหมายศูนย์ดำารงธรรม	
เทศบาลตำาบลบ้านแซว

เทศบาลตำาบลบ้านแซว	อำาเภอเชียงแสน	
จังหวัดเชียงราย

70. อาจารย์พิทยา	มณีรัตน์ กรรมการที่ปรึกษากฎหมายศูนย์ดำารงธรรม	
เทศบาลตำาบลบ้านแซว

เทศบาลตำาบลบ้านแซว	อำาเภอเชียงแสน	
จังหวัดเชียงราย

71. อาจารย์พิทยา	มณีรัตน์ ที่ปรึกษากองทุนหมู่บ้านชุมชนสันโค้งหลวง ชุมชนสันโค้งหลวง	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

72. ผศ.ดร.สุชาติ	ลี้ตระกูล กรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร
จังหวัดกำาแพงเพชร

73. ผศ.ดร.คมสัน	รัตนะสิมากูล มายาคติในการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ของกลุ่มการเมือง	:	การวิเคราะห์ด้วยวิธีสัญวิทยา

คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น		
จังหวัดขอนแก่น

74. ผศ.ดร.คมสัน	รัตนะสิมากูล การสื่อสารสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น	:
การทอผ้าฝ้ายยกดอกจังหวัดลำาพูน

สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่			
จังหวัดเชียงใหม่

75. ผศ.ดร.คมสัน	รัตนะสิมากูล วารสารประชาสัมพันธ์และการโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรุงเทพมหานคร

76. ผศ.ดร.คมสัน	รัตนะสิมากูล การสื่อสารอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมสินค้า
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มหมู่บ้านรวมมิตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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โครงการบริการวิชาการที่สำาคัญ ประจำาปี 2558

	 จากปรัชญาของการเป็น	 “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได ้
ให้ความสำาคัญกับการให้บริการวิชาการแก่สังคม	 โดยมีการนำาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ	ออกเผยแพร่สู่ชุมชน	 
เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง	สามารถพึ่งพาตนเองได้	รวมถึงเป็นแหล่งความรู้ให้กับประชาชน	ชุมชนภายนอกในการเข้าถึง 
องค์ความรู้	 สามารถนำาไปพัฒนาตนเอง	 ชุมชน	 และสังคมได้อย่างยั่งยืน	 ซึ่งในรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2558 
มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	ดังนี้

 1. การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน ท้องถิ่น ของหน่วยงานต่างๆ มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีส�าคัญๆ  
ดังนี้
	 	 	 	 •	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร	“สอนอย่างไรให้เกิดการวิเคราะห์”
	 	 	 	 •	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร	“ยุทธศาสตร์การพูดสำาหรับการเป็นวิทยากร”
	 	 	 	 •	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร	“การสร้างเวปไซด์	โดยโปรแกรม	JOOMLA”
	 	 	 	 •	 โครงการประชุมเวทีความต้องการในการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรม 
	 	 	 	 	 การให้บริการวิชาการแก่สังคม
	 	 	 	 •	 โครงการ	“ธรรมยาตราเดินขึ้นบูชาพระธาตุดอยตุง”	ประจำาปี	พ.ศ.	2557
	 	 	 	 •	 โครงการ	 “อบรมเพื่อสร้างศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในการบริการวิชาการ 
	 	 	 	 	 แก่สังคม”
	 	 	 	 •	 โครงการอบรมหลักสูตร	“มหัศจรรย์นิทาน	พัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย”
	 	 	 	 •	 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่สังคม	ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
	 	 	 	 •	 โครงการมอบคู่มือสื่อการให้ความรู้ด้านภาษาแก่ประชาชนในท้องถิ่น
	 	 	 	 •	 โครงการ	“หนึ่งใจ	ติวให้น้อง”	Osotspa	Road	to	University	2015
    • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการระหว่างอาจารย์ 
	 	 	 	 	 นักศึกษา	และชุมชน
	 	 	 	 •	 โครงการ	“ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนตำาบลบ้านดู่	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย”
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ชื่อกิจกรรม/ โครงการ วัน/เดือน/ ปีที่จัด สถานที่จัด ผู้รับบริการ

1. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี	และเลื่อน
เป็นวิทยฐานะครูชำานาญการพิเศษ

วันที่	14-15,	21-22	
กุมภาพันธ์	2558

คณะครุศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข้าราชการครูในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย	พะเยา	
เชียงใหม่	แพร่	น่าน

2. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี	และเลื่อน
เป็นวิทยฐานะครูชำานาญการพิเศษ

วันที่	16-19	
เมษายน	2558

คณะครุศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข้าราชการครูในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย	พะเยา	
เชียงใหม่	แพร่	น่าน

3. บริการวิชาการเคลื่อนที่	(Mobie	Unit) วันที่	13	มิถุนายน	
2558

โรงเรียนสันติวิทยา	
จังหวัดเชียงราย

ข้าราชการครูในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย

4. โครงการอบรมคูปองครู วันที่	4-6	กันยายน	
2558

คณะครุศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข้าราชการครูในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย	พะเยา	
เชียงใหม่	แพร่

5. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี	และเลื่อน
เป็นวิทยฐานะครูชำานาญการพิเศษ

วันที่	12-13,	19-20	
กันยายน	2558

คณะครุศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข้าราชการครูในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย	พะเยา	
เชียงใหม่	แพร่	น่าน

 2. การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
    • ศูนย์วิศวกรรมโยธา	ให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธาแก่ชุมชนท้องถิ่น	และอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง 
(GMS)	 และได้รับการรับรองมาตรฐาน	 ISO/IEC	 17025	 ความสามารถห้องปฏิบัติการและความสามารถของ 
การให้บริการด้านคุณสมบัติทางกลของเหล็กเส้นกลม	 รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
แหล่งพัฒนาวิชาชีพของคณาจารย์ผู้สอนในสายวิศวกรรมโยธา	แหล่งนัดพบแรงงานระหว่างเจ้าของกิจการรับเหมา 
ก่อสร้างกับบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษา	
    • ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร น�้า และผลิตภัณฑ์	 ให้บริการทดสอบ 
ด้านกายภาพ	เคมี	จุลชีววิทยา	และสิ่งแวดล้อม	สนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคม	 เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา	 
ชุมชน	และดำาเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการ	โดยได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัต ิ
การทดสอบมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	:	2005
    • ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชาชน	 สนับสนุนการพัฒนา 
ด้านการเกษตรในระดับท้องถิ่น	ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่สนองโครงการตามแนวพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี	ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

การจัดอบรม ประชุมสัมมนา เพื่อส่งเสริมวิทยฐานะครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจำาปี 2558
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การท�านุบ�ารุง

CRRU

http://www.crru.ac.th

ศิลปวัฒนธรรม
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ชื่อหน่วยงาน จ�านวนกิจกรรม

1. คณะครุศาสตร์ 13

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7

3. คณะมนุษยศาสตร์ 7

4. คณะวิทยาการจัดการ 25

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7

6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 4

7. สำานักวิชาสังคมศาสตร์ 15

8. วิทยาลัยนานาชาติ 5

9. สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 9

10. สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 7

11. สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ 8

12. สำานักวิชานิติศาสตร์ 6

13. สำานักวิชาบัญชี 8

14. สำานักวิชาการท่องเที่ยว 9

15. สำานักศิลปะและวัฒนธรรม 15

รวม 145

กิจกรรมทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำาปี 2558
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กิจกรรมเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม

 การท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
ของมหาวิทยาลัย	ได้ดำาเนินโครงการบรรพชา	และอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เป็นประจำาทุกปี	เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม	และศีลธรรมให้กับเยาวชน	 โดยใช้เวลาว่างในการปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์	 โดยผู้เข้าร่วม 
โครงการจะได้รับการฝึกฝนและอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา	 รวมทั้งผู้ปกครองยังได้ใกล้ชิด 
กับพระพุทธศาสนาและพระภิกษุ	 และได้รับอานิสงส์ที่เกิดข้ึนจากการส่งบุตรหลานเข้าร่วมบรรพชา	 ซึ่งถือว่าเป็น 
กิจกรรมที่ดีงามและเป็นการสืบทอดอายุและศาสนทายาทของพระพุทธศาสนา

 การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้ดำาเนินงานส่งเสริมและเน้นให้นักศึกษา	 มีจิตสำานึก	 และเห็นคุณค่า 
ของวัฒนธรรมท้องถิ่น	 สิ่งแวดล้อม	 และศิลปกรรมในชุมชน	 รวมถึงได้มีการส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น 
โดยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมร่วมสมัย	การเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น	 
การยกย่องเชิดชูเกียรติผู ้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	 การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	ได้ดำาเนินกิจกรรม	ดังนี้
	 	 •	 ไหว้ครูดนตรีนาฏศิลป์
	 	 •	 มหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์	ครั้งที่	1
	 	 •	 รวบรวมองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
	 	 •	 ธรรมยาตราเดินบูชาพระธาตุดอยตุง
	 	 •	 รวบรวมฐานข้อมูลพ่อครู	แม่ครู
	 	 •	 จัดแสดงนิทรรศการและสาธิต	 “ไผ่ในวิถีชีวิตคนล้านนา”	 ในงานเสนอผลการศึกษาวิจัยชุด	 “วัฒนธรรม 
	 	 	 ภูมิปัญญาอาหารในล้านนา”
	 	 •	 รำาลึก	65	ปี	บุญช่วย	ศรีสวัสดิ์	กับ	30	ชาติพันธุ์ในเชียงราย
	 	 •	 นิทรรศการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ	อาจารย์	ดร.ถวัลย์	ดัชนี
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กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ดำาเนินงาน โดยสำานักศิลปะและวัฒนธรรม

 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 มีการสร ้างเครือข ่ายความร ่วมมือ 
ในการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	และศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาค 
ลุ่มนำ้าโขงร่วมกับหน่วยงานและองค์กรทั้งในประเทศ	 และต่างประเทศ	 โดยมี 
ศิลปินพื้นบ้านล้านนาเป็นผู ้ร ่วมให้ความรู ้	 และเผยแพร่ผลงานร่วมกับ 
สำานักศิลปะและวัฒนธรรม	และในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2558	 มีกิจกรรมเด่น 
ที่ดำาเนินการดังนี้
	 	 •	 กิจกรรม	40	ปี	ราชภัฏ	40	ศิลป์ถิ่นล้านนา	“Folk	Art”
	 	 •	 กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมกลุ่มประเทศ 
	 	 	 ลุ่มนำ้าโขงตอนบน

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่

1. 40	ปี	ราชภัฏ	40	ศิลป์ถิ่นล้านนา	“Folk	Art” วันที่	7	สิงหาคม	–	
31	ตุลาคม	2557

สำานักศิลปะและวัฒนธรรม	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2. โครงการไหว้สาแม่ฟ้าหลวง วันที่	21	ตุลาคม	2557 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3. ทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่	31	ตุลาคม	2557 พุทธสถาน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4. สืบสานประเวณียี่เป็งล้านนา วันที่	1-2	พฤศจิกายน	
2557

สำานักศิลปะและวัฒนธรรม	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5. ธรรมยาตราเดินบูชาพระธาตุดอยตุง วันที่	1	ธันวาคม	2557 อำาเภอแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย

6. รวบรวมองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา

วันที่	1-21	ธันวาคม	2557 จังหวัดเชียงราย

7. นิทรรศการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ	
อาจารย์	ดร.ถวัลย์	ดัชนี

วันที่	11-15	ธันวาคม	
2557

บ้านดำานางแล	ตำาบลนางแล
อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

8. จัดสถานที่ในการสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาต ุ
(พระทันตธาตุ)	จากราชอาณาจักรภูฏาน
ในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย	2014

วันที่	25	ธันวาคม	2557	–
11	มกราคม	2558

สวนไม้งามริมนำ้ากก	อำาเภอเมือง	
จังหวัดเชียงราย

9. แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรม
กลุ่มประเทศลุ่มนำ้าโขงตอนบน

วันที่	11-15	มกราคม	
2558

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และสาธารณรัฐประชาชนจีน

10. พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การเรียนรู้	
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
รัชกาลที่	9

วันที่	2	กุมภาพันธ์	2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

11. จัดแสดงนิทรรศการและการสาธิต	“ไผ่ในวิถีชีวิต
คนล้านนา”	ในงานเสนอผลการศึกษาวิจัยชุด	
“วัฒนธรรมภูมิปัญญาอาหารในล้านนา”

วันที่	9	กุมภาพันธ์	2558 สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และอาเซียน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่

12. พิธีทำาบุญในงานวันราชภัฏ	ประจำาปี	2558 วันที่	14	กุมภาพันธ์	
2557

หอประชุมใหญ่	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

13. สำารวจแหล่งศิลปกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เชียงราย	เพื่อสร้างแนวความคิดสำาหรับพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่	4-25	กุมภาพันธ์	
2558

จังหวัดเชียงราย

14. มหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์	ครั้งที่	1 วันที่	21-22	มีนาคม	
2558

ลานเวทีกลางแจ้ง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

15. มหกรรมศิลปวัฒนธรรมสัมพันธ์	ครั้งที่	1 วันที่	26	มีนาคม	2558 ลานเวทีกลางแจ้ง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

16. พิธีอันเชิญผ้าไตรพระราชทาน	และพิธีมอบผ้าไตร	-	ปัจจัย
ประจำาปี	2558	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	เนื่อง
ในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี

วันที่	28	มีนาคม	2558 หอประชุมใหญ่	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

17. งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย วันที่	9	เมษายน	2558 ริมสระนพเก้า	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

18. รำาลึก	65	ปี	บุญช่วย	ศรีสวัสดิ์	กับ	30	ชาติพันธุ์
ในเชียงราย

วันที่	7	มิถุนายน	2558 สำานักศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

19. ไหว้ครูดนตรีนาฏศิลป์ วันที่	13	มิถุนายน	2558 สำานักศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

20. พิธีถวายเครื่องสักการะงานทานหาแม่ฟ้าหลวง วันที่	18	กรกฎาคม	
2558

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ	และไร่แม่ฟ้าหลวง	
จังหวัดเชียงราย
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การส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ

CRRU

http://www.crru.ac.th

129ANNUAL REPORT 2015 CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY



การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน

 ความเป็นมาของโครงการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้จัดตั้งสำานักประสานงาน 
โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำารวจ 
ตระเวนชายแดนข้ึน	 เม่ือวันที่	 19	กันยายน	2549	 เพื่อ 
ทำาหน้าที่ในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 
ตำารวจตระเวนชายแดน	และสร้างความสัมพันธ์	ความเข้มแข็ง 
ให้กับเยาวชน	ชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยได้ดำาเนิน 
กิจกรรม	ดังนี้

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย130



โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาด�าเนินการ สถานที่ด�าเนินการ

1. โครงการปฐมนิเทศ	และศึกษาดูงาน
ของนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

นักเรียนในพระราชานุเคราะห์	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี

วันที่	19	–	20	ธันวาคม	
2557

จังหวัดเชียงใหม่

2. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพครู
ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	
เรื่อง	การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ	ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชา
ผู้กำากับลูกเสือ	(A.L.T.C.)

ครูในโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนสังกัดกองกำากับการ
ตำารวจตระเวนชายแดนที่	32

วันที่	22	-	28	ธันวาคม	
2557

หอประชุมสุพรรณิการ์	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย		

3. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
ทักษะกีฬา	และนันทนาการในโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดน

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
จำานวน	10	โรงเรียน

วันที่	17	–	22	มกราคม	
2558

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
สังกัดกองกำากับการตำารวจ
ตระเวนชายแดนที่	32

4. โครงการเตรียมการรับเสด็จ	และ
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	ประจำาปี	2558

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
สังกัดกองกำากับการตำารวจ
ตระเวนชายแดนที่	32	
จำานวน	2	โรงเรียน

ระหว่างวันที่	24	มกราคม	-
4	กุมภาพันธ์	2558

1.	โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	
			สังวาลวิท	8
2.	โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
			บำารุงที่	112

5. โครงการอบรมครูในโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนสังกัดกองกำากับการ
ตำารวจตระเวนชายแดนที่	32
ประจำาปี	2558

ครูในโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนสังกัดกองกำากับการ
ตำารวจตระเวนชายแดนที่	32

วันที่	3	–	5	พฤษภาคม	
2558

ห้องประชุม	และห้องปฏิบัติการ
คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

6. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
สังกัดกองกำากับการตำารวจตระเวน
ชายแดนที่	32

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
จำานวน	9	โรงเรียน	กับ	
3	ศูนย์การเรียนรู้

วันที่	17	–	28	สิงหาคม	
2558

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
สังกัดกองกำากับการตำารวจตระเวน
ชายแดนที่	32

7. โครงการนิเทศติดตามผลในโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดน	สังกัด	
กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดน
ที่	32

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
จำานวน	9	โรงเรียน	กับ	
3	ศูนย์การเรียนรู้

วันที่	17	–	28	สิงหาคม	
2558

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
สังกัดกองกำากับการตำารวจตระเวน
ชายแดนที่	32

 ผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2558
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 ความเป็นมาของโครงการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับพระราชานุญาตให้สนองพระราชดำาริฯ	ตามโครงการอนุรักษ ์
พันธุกรรมพืช	อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ตามหนังสือที่	รล.0010/9206	
ลงวันที่	8	พฤศจิกายน	2554	และได้รับพระราชานุญาต	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	แต่งตั้ง 
คณะกรรมการดำาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 
ตามคำาสั่งที่	อพ.สธ.54/2555

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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 ผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี 
เป็นกิจกรรมที่ดำาเนินงานตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย	ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำาเนินงานของ	อพ.สธ.	ระยะที่	5  
ปีที่	 5	 (ตุลาคม	2554	–	กันยายน	2559)	ภายใต้กรอบการดำาเนินงาน	3	กรอบ	คือ	กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร	 
กรอบการใช้ประโยชน์	และกรอบการสร้างจิตสำานึก
	 ลักษณะการทำางานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ			 
สยามบรมราชกุมารี	 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 เป็นการบูรณาการการทำางานร่วมกันหลากหลายหน่วยงานภายใน 
มหาวิทยาลัย	โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน	และสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
และอาเซียน	เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ	ที่ร่วมดำาเนินงาน	ซึ่งในปีงบประมาณ	2558 
มีหน่วยงานที่ร่วมดำาเนินงาน	11	หน่วยงาน	ได้แก่	
	 	 1.	 คณะมนุษยศาสตร์
	 	 2.	 สำานักศิลปะและวัฒนธรรม
	 	 3.	 คณะครุศาสตร์
	 	 4.	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 	 5.	 สำานักวิชาสังคมศาสตร์
	 	 6.	 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
	 	 7.	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
	 	 8.	 สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 	 9.	 สำานักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ	
	 	 10.	ศูนย์พัฒนาทักษะปฏิบัติสู่การสร้างงานอิสระ	
	 	 11.	ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
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 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

 กรอบการใช้ประโยชน์

 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร	ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก	3	กิจกรรมและกิจกรรมย่อย	7	กิจกรรม	ดังแสดงในตาราง

	 กรอบการใช้ประโยชน์	ประกอบด้วย	1	กิจกรรมหลัก	และ	6	กิจกรรมย่อย	ดังแสดงในตาราง

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช

1.
2.

ปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
พัฒนาเส้นทางสื่อความหมายทางธรรมชาติ

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการสำารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช

3. การสำารวจพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาติพันธุ์ลัวะในบ้านห้วยนำ้าขุ่น	อำาเภอแม่ฟ้าหลวง	
จังหวัดเชียงราย

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

4. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

5. ปลูกรวบรวมพืชพื้นบ้าน สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

6. สวนสาธารณสุขรักษ์สมุนไพร สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7. อนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมืองและจัดนิทรรศการหลองข้าวกับวิถีชีวิตคนเชียงแสน สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช

1.

2.

สกัดและหาปริมาณ	pectin	ในผลข้าวปั้นพระฤาษี	และการขยายพันธุ์ต้นข้าวปั้นพระฤาษี
ในสภาพปลอดเชื้อ
วิเคราะห์สารจากผลมะพร้าวนกกกและเมล็ดหญ้าเปีย

คณะครุศาสตร์

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นโผงเผง สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามภูมิปัญญาชาติพันธุ์ไต ศูนย์พัฒนาทักษะปฏิบัติสู่การสร้างงานอิสระ

5. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารข้าวพื้นเมือง สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

6. ผลิตกระดาษใยไหมจากไหมพันธุ์นางน้อยราชภัฏ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม

	 ในปีงบประมาณ	2558	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นเงิน	3,888,500	บาท	โดยมีรายละเอียดงบประมาณดังนี้

	 	 	 	 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร	 	 875,000	 บาท
	 	 	 	 กรอบการใช้ประโยชน์	 	 660,000	 บาท
	 	 	 	 กรอบการสร้างจิตสำานึก	 	2,353,500	 บาท

	 ผลการดำาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 
ประจำาปีงบประมาณ	2558	สรุปตามกรอบและกิจกรรมได้	ดังนี้

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย134



 กรอบการสร้างจิตส�านึก

 กรอบการสร้างจิตสำานึก	ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก	2	กิจกรรม	และกิจกรรมย่อย	22	กิจกรรม	ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

1.
2.

ดำาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิตคนล้านนา

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

3. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ	5	รอบ	2	เมษายน	2558

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

4.
5.
6.

อบรมวาดภาพทางพฤกษศาสตร์สำาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ	จังหวัดเชียงใหม่
ติดตามประเมินผลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

คณะครุศาสตร์

7. ศึกษาพันธุ์ไม้ตามภูมิปัญญาจากเอกสารโบราณวิถีชีวิตของชาวล้านนา คณะมนุษยศาสตร์/สำานักศิลปะและวัฒนธรรม

8. ศูนย์การเรียนรู้เส้นใยฝ้ายพื้นเมือง โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9.
10.

การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพื้นเมือง
พัฒนาพิพิธภัณฑ์พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ
ในจังหวัดเชียงราย

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

11. บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาชีวภูมิศาสตร์	โปรแกรมวิชา	GIS สำานักวิชาสังคมศาสตร์

12.

13.

สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมของกลุ่มไต
ในเชียงราย
เยาวชนไตลื้อกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

14.
15.
16.
17.

สนับสนุนการดำาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งานวาดภาพทางพฤกษศาสตร์	และปักษีวิทยา
อบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพลายเส้น
ฝึกอบรมการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

18. พัฒนาแกนนำาสื่อความหมายทางธรรมชาติ สำานักวิชาสังคมศาสตร์

19. ฐานข้อมูลพื้นที่ชุ่มนำ้าหนองบัว	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะครุศาสตร์

20. วิเคราะห์สารพิษตกค้าง	โลหะหนัก	และการปนเปื้อนของหนอนพยาธิ
ในหนองบัว	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

21. ศึกษาคุณภาพนำ้าทางเคมี	และชีวภาพในหนองบัว	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โปรแกรมวิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22. การใช้แมลงนำ้าเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพนำ้าพื้นที่ลุ่มนำ้าหนองบัว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
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การดำาเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน

 ความเป็นมาของการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	เริ่มต้นดำาเนินงานโครงการมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2545	 
เนื่องจากเป็นโครงการที่ดี	 และมีประโยชน์ในการนำาพาเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด	ที่สำาคัญยิ่ง	 คือ 
การได้ทำางานภายใต้องค์ประธานที่ทรงมีความห่วงใยต่อเยาวชน	 และประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง 
มีแกนนำานักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นผู้ดำาเนินงาน	และดำาเนินกิจกรรมต่างๆ
 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	มีการดำาเนินงานท่ีเป็นระบบและเห็นเป็นรูปธรรม
ตลอดระยะเวลาของการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันที่ผ่านมานั้น	ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 
ได้ดำาเนินงานโดยมุ่งเน้นรณรงค์สร้างกระแสห่างไกลยาเสพติด	และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของ 
ยาเสพติดในรูปแบบของเพื่อนช่วยเพื่อน	และพี่ช่วยน้อง	นอกเหนือจากการดำาเนินงานภายในมหาวิทยาลัย 
และสถานศึกษาต่างๆ	 ในจังหวัดเชียงราย	และจังหวัดใกล้เคียงแล้ว	ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน	มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย	ยังเข้าไปช่วยเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 
เชียงราย	 เรือนจำากลางจังหวัดเชียงราย	และระดับชุมชนอีกหลายชุมชน	 เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นกำาแพงกั้น
ที่มีความเข้มแข็ง	เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย136



กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม วัน เดือน ปี ที่ด�าเนินการ สถานที่ด�าเนินการ

1. TO	BE	NUMBER	ONE	Camp	6 แกนนำาชมรมทูบี	นัมเบอร์วัน วันที่	28-30	พฤศจิกายน	
2557

ศูนย์เพื่อนใจ	ทูบีนัมเบอร์วัน

2. ประชุมเชิงวิชาการ	โครงการรณรงค์ป้องกัน	และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด	และร่วมลงนามความร่วมมือกับสถาบัน
อาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา	ภาคเหนือ	12	สถาบัน

สถาบันอาชีวศึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษา
ภาคเหนือ	12	สถาบัน

วันที่	22-23	มกราคม	
2558

ศูนย์เพื่อนใจ	ทูบีนัมเบอร์วัน

3. การประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันในระดับภาคเหนือ	
งานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคเหนือ
ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา	
รางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร	ปีที่	2

แกนนำาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน วันที่	2-4	กุมภาพันธ์	
2558

จังหวัดเชียงใหม่

4. เข้าใจลูก	เข้าในปัญหา	ช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชนในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน	จังหวัดเชียงราย

วันที่	25	กุมภาพันธ์	
2558

สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน
จังหวัดเชียงราย

5. สายสัมพันธ์แข่งฟุตซอล	SUPER	CLUB	ครั้งที่	1 นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

วันที่	30	พฤษภาคม	
2558

โรงยิม	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

6. นำาเสนอผลการดำาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ประเภทสถานศึกษา
ประจำาปี	2558

นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

วันที่	19	มิถุนายน	2558 ศูนย์เพื่อนใจ	ทูบีนัมเบอร์วัน

7. การประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันในระดับประเทศ
งานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ระดับประเทศ	ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และอุมดมศึกษา	รางวัลรักษามาตรฐาน	พร้อม
เป็นต้นแบบระดับเพชร	ปีที่	2

แกนนำาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน วันที่	12-19	กรกฎาคม	
2558

เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี

8. โครงการ	ล้านกล้า	มหามงคล	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ แกนนำาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน วันที่	12	กันยายน	2558 สวนป่าโป่งพระบาท

 ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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การดำาเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย

 ความเป็นมาของโครงการ
	 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย	คือ	สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	
80	พรรษา	 ลำาดับที่	 7	 ต้ังอยู่ที่ตำาบลบ้านดู่	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดเชียงราย	 ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ	 
9	กิโลเมตร	โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	เสด็จเป็นประธานเปิดสวน 
เมื่อวันที่	 10	 มกราคม	 พ.ศ.	 2531	 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จเป็นประธานเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ที่ประดิษฐานในสวน	เมื่อวันที่	9	ธันวาคม	พ.ศ.	2543
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเชียงรายในการรับผิดชอบดูแล					 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย	บนเนื้อที่กว่า	625	 ไร่เศษ	 โดยมีต้นไม้ประจำาสวน	คือ	ต้นสุพรรณิการ์	หรือ 
ฝ้ายคำา	พื้นที่สวนล้อมรอบด้วยพื้นนำ้า	และพื้นดินที่เป็นทุ่งนา	หมู่บ้าน	ป่าสงวน	รวมทั้งพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
ภายในบริเวณสวนมองเห็นภูเขาล้อมรอบและพ้ืนที่ราบสวยงาม	 รวมถึงมีหนองนำ้าใหญ่เรียกว่า	 หนองบัวใหญ่ 
และหนองนำ้าเล็กเรียกว่า	หนองบัวน้อย	ตามแนวแกนของสวนจะมีพลับพลาที่ประทับเป็นสถาปัตยกรรมแบบเชียงราย		 
ตั้งเด่นเป็นสง่า	มองไปทางหนองบัวใหญ่จะเห็น	 “อุทยานดอกไม้”	ที่ปลูกไม้ดอกเมืองหนาวเป็นขั้นหลั่นลงไปตามเนิน 
จนชิดขอบหนอง	ซึ่งมีบรรยากาศที่งดงาม	ทำาให้มีประชาชนมาเที่ยวชมจำานวนมาก	
	 จุดเด่นอีกส่วนหนึ่งของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย	คือ	 “ถนนดอกไม้”	 ที่ยาวหลายร้อยเมตรเป็น 
แกนเชื่อมระหว่างหนองบัวใหญ่และหนองบัวน้อย	มีสวนปาล์ม	สวนไผ่	สวนสัก	และสวนรุกขชาติเป็นส่วนประกอบสำาคัญ  
ภายในสวน	มีวิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก	 ที่จัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน 
และการแพทย์ทางเลือก	และมีสวนรวบรวมพันธุ์สมุนไพร	พืชผักพื้นบ้าน
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การบริหารจัดการ
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http://www.crru.ac.th
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การดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

	 สภามหาวิทยาลัยได้ดำาเนินงานเพื่อควบคุมดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยตามอำานาจหน้าที่ใน	 มาตรา	 18	 
และ	 19	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	2547	 โดยได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ที่	 3	 
ของเดือนเว้นเดือน	 เพ่ือเสนอนโยบาย	แนวทางการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย	 และจากการประชุมได้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ	และอนุมัติเรื่องต่างๆ	ดังนี้

  1. อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ�าปีการศึกษา 2557 ดังนี้
	 	 	 1)	ทูลเกล้าฯ	 ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
	 	 	 	 แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
	 	 	 2)	หม่อมราชวงค์ดิศนัดดา	ดิศกุล	ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
	 	 	 3)	นางเตือนใจ	ดีเทศน์	ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาค	 
	 	 	 	 ลุ่มนำ้าโขง
	 	 	 4)	ดร.รุ่ง	แก้วแดง	ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	
   

  2. อนุมัติให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 3,055 คน
  3. อนุมัติแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ดังนี้
	 	 	 1)	รายงานงบแสดงฐานะการเงิน	 ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2557	 รอบระยะเวลา	 12	 เดือน 
	 	 	 	 (1	ตุลาคม	2556	–	30	กันยายน	2557)
	 	 	 2)	แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้	 มหาวิทยาลัย 
	 	 	 	 ราชภัฏเชียงราย	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557
	 	 	 3)	รายงานผลการดำาเนินงานของกองทุน	จำานวน	5	กองทุน	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	และ 
	 	 	 	 แผนการดำาเนินงานจากงบกองทุน	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558
	 	 	 4)	แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย	จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้	ประจำาปีงบประมาณ	 
    พ.ศ.	2558
	 	 	 5)	รายงานงบแสดงฐานะการเงิน	 ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2558	 รอบระยะเวลา	 6	 เดือน	 
	 	 	 	 (ตุลาคม	2557	–	มีนาคม	2558)	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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	 	 	 6)	รายงานผลการดำาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย 
	 	 	 	 จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	รอบระยะเวลา	6	เดือน	 
	 	 	 	 (ตุลาคม	2557	–	มีนาคม	2558)	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
	 	 	 7)	ประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่าย	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559
	 	 	 8)	แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้	 ประจำาปีงบประมาณ 
    พ.ศ.	2559

  4. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
	 	 	 ปรับปรุงหลักสูตรเดิม	 จำานวน	 22	 หลักสูตร
	 	 	 พัฒนาหลักสูตรใหม่	 จำานวน	 10	 หลักสูตร	
	 	 	 ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร	 จำานวน	 14	 หลักสูตร
	 	 	 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำาหลักสูตร	 จำานวน	 30	 หลักสูตร

  5. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น 
   ในเ ร่ืองหน่ึงเ ร่ืองใด หรือมอบหมายให ้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู ่ ในอ�านาจและหน้าท่ีของ 
   สภามหาวิทยาลัย จ�านวน 14 ค�าสั่งแต่งตั้ง
  6. ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ�านวน 8 ฉบับ
  7. พิจารณาด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว ่าด ้วยระเบียบ 
   ข ้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
       อุดมศึกษามอบหมาย โดยให้ความเห็นชอบเรื่องดังนี้
	 	 	 1)	การแต่งตั้งอาจารย์ประจำาให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ	จำานวน	13	ราย
	 	 	 	 	 -	 รองศาสตราจารย์	ดร.เพ็ญพิศุทธิ์	ใจสนิท	สาขาวิชาจิตวิทยา	สังกัดคณะครุศาสตร์
	 	 	 	 	 -	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เสงี่ยม	บุญพัฒน์	สาขาวิชาการท่องเที่ยว	สังกัดสำานักวิชาการท่องเที่ยว
	 	 	 	 	 -	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เสริมศิริ	นิลดำา	สาขาวิชานิเทศศาสตร์	สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
	 	 	 	 	 -	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาส	ณ	พิกุล	สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
	 	 	 	 	 	 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
	 	 	 	 	 -	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จิราพร	ขุนศรี	สาขาวิชานิเทศศาสตร์	สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
	 	 	 	 	 -	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ	เบญจกรณ์	สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
	 	 	 	 	 	 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
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	 	 	 	 -	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์	คล้ายสุวรรณ	สาขาวิชาภาษาไทย	สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
	 	 	 	 -	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพันธ์	อุทยานุกูล	สาขาวิชาภาษาไทย	สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
	 	 	 	 -	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นาวิน	พรมใจสา	สาขาวิชาการพัฒนาสังคม	สังกัดสำานักวิชาสังคมศาสตร์
	 	 	 	 -	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี	นิศวอนุตรพันธ์	สาขาวิชาศิลปกรรม	สังกัดสำานักวิชาสังคมศาสตร์
	 	 	 	 -	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ	ไวยะกา	สาขาวิชาชีววิทยา	สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 	 	 	 -	ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรทด	จอมสวรรค์	สาขาวิชาชีวเคมี	สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 	 	 	 -	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิชิต	นางแล	สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	สังกัดสำานักวิชา
	 	 	 	 	คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  8. ก�าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยให้ความเห็นชอบเรื่องดังนี้
	 	 	 1)	การดำาเนินโครงการการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

  9. ก�ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และติดตาม 
      ประเมินผล การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยให้ความเห็นชอบเรื่องดังนี้
	 	 	 1)	คำารับรองการปฏิบัติราชการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558
	 	 	 2)	ข้อกำาหนด	(Term	of	Reference	:	TOR)	และกรอบการติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผลงาน	 
	 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 	
	 	 	 3)	แนวทางการติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ประจำาปีงบประมาณ 
	 	 	 	 พ.ศ.	2557
	 	 	 4)	แบบประเมินและการประเมินอธิการบดี
	 	 	 5)	แบบประเมินและการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
	 	 	 6)	อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
	 	 	 7)	วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
	 	 	 8)	แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ประจำาปีการศึกษา	2557
	 	 	 9)	การเปลี่ยนชื่อสำานักวิชากฎหมายเป็นสำานักวิชานิติศาสตร์
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หน่วยงาน จ�านวน

1. คณะครุศาสตร์ 9

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8

3. คณะวิทยาการจัดการ 11

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4

5. คณะมนุษยศาสตร์ 9

6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 7

7. วิทยาลัยนานาชาติ 3

8. สำานักวิชาสังคมศาสตร์ 15

9. สำานักวิชาบัญชี 6

10. สำานักวิชาการท่องเที่ยว 15

11. สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

12. สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7

13. สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ 11

14. สำานักวิชานิติศาสตร์ 5

15. บัณฑิตวิทยาลัย 5

16. สำานักงานอธิการบดี 31

17. สำานักสื่อสารองค์กร 2

18. สถาบันวิจัยและพัฒนา 3

19. สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6

20. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน 4

21. สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1

22. ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร	นำ้า	และผลิตภัณฑ์ 3

23. ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา 2

24. สำานักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ 2

25. โรงเรียนสาธิต 4

รวม 176

การบริหารและพัฒนาบุคลากร

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้ดำาเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหลายๆ	ด้าน	 เช่น	 การสนับสนุน 
การเพิ่มวุฒิการศึกษา	การสนับสนุนการเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการ	การเข้าร่วมประชุม	สัมมนา	ฝึกอบรม	การศึกษาดูงาน 
ทั้งในและต่างประเทศ	รวมถึงการจัดสวัสดิการ	และการส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากร

 จ�านวนกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร
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บุคลากรดีเด่นประจำาปี

 ผู้สอนดีเด่น
	 •	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี	แก้ววิชิต
	 •	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เสริมศิริ	นิลดำา
	 •	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เลหล้า	ตรีเอกานุกูล
	 •	 อาจารย์อัญชณา	อุประกูล

 นักวิจัยดีเด่น
	 •	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี	หมวกกุล
	 •	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา	แก้วโพธิ์

 ผู้มีผลงานด้านบริการวิชาการดีเด่น
	 •	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิชิต	นางแล

 ผู้มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น
	 •	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี	หมวกกุล

 ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
	 •	 นางสาวพรรณี	ศรีสงคราม
	 •	 นายวิเชียร	วงค์คำาลือ
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ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ดำาเนินการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
(ISP)	บริษัท	ทรู	อินเทอร์เน็ต	จำากัด	ด้วย	Bandwidth	300	Mbps	และ	เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	(Uninet) 
ด้วย	 Bandwidth	 1	 Gbps	 เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย	 โดยมีสำานักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล	 และปัจจุบันได้ให้บริการในด้านต่างๆ	มากมาย	อาทิเช่น	 
การให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่บุคลากรและนักศึกษา	บริการสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
การให้บริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย	 รวมถึงการตรวจซ่อมบำารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
ให้กับหน่วยงานต่างๆ	การฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร	และในปี	พ.ศ.	2558	 ได้มีโครงการ 
ปรับปรุงการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย	ได้แก่
	 	 1.	ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการเครือข่ายแบบไร้สาย	 (Wireless	LAN)	 โดยติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม 
จากศูนย์กลาง	(Wireless	Controller)	จำานวน	1	เครื่อง	พร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย	 
(Acess	Point)	จำานวน	25	จุด	ดังนี้
	 	 	 1)	อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์	จำานวน	20	จุด
	 	 	 2)	อาคารคณะวิทยาการจัดการ	จำานวน	5	จุด
	 	 2.	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์	(Firewall)	ประจำาศูนย์ข้อมูลกลางฯ	จำานวน	1	เครื่อง
  3. ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง	(SAN	Storage)	เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 
และรองรับการให้บริการเครื่องแม่ข่ายแบบเสมือน	(Virtual	Server)	จำานวน	1	ชุด
	 	 4.	 เชื่อมต่อเครือข่ายโดยใช้สายใยแก้วนำาแสง	 แบบ	Single	mode	 (Single	mode	 Fiber	Optic)	 เพื่อ 
ให้รองรับการเชื่อมต่อด้วย	Bandwidth	10	Gbps	ไปยังอาคารภายในมหาวิทยาลัย	จำานวน	4	จุด	ดังนี้
	 	 	 1)	อาคารบริหารงานกลาง
	 	 	 2)	อาคารดนตรี
	 	 	 3)	อาคารสโมสรนักศึกษา
	 	 	 4)	อาคารสำานักวิชาบริหารรัฐกิจ
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  5. ปรับปรุงการเชื่อมต่อและอุปกรณ์ประจำาอาคารภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถเชื่อมต่อที่	Bandwidth	10	Gbps 
จำานวน	12	จุด	ดังนี้
	 	 	 1)	 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 	 	 2)	 อาคารสำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
	 	 	 3)	 อาคารสำานักวิชาสังคมศาสตร์
	 	 	 4)	 อาคารคณะวิทยาการจัดการ
	 	 	 5)	 อาคารสำานักงานกองอาคารสถานที่
	 	 	 6)	 อาคารสำานักวิชานิติศาสตร์
	 	 	 7)	 หอพักนักศึกษา	UniDorm	1
	 	 	 8)	 หอพักนักศึกษา	UniDorm	2
	 	 	 9)	 หอพักนักศึกษา	UniDorm	3
	 	 	 10)	หอพักนักศึกษา	UniDorm	4
	 	 	 11)	หอพักนักศึกษา	UniDorm	5
	 	 	 12)	หอพักนักศึกษา	UniDorm	6

 ผังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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ชื่ออาคาร พื้นที่ ใช้สอย (ตร.ม.) ลักษณะของอาคาร ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ จำานวน 47 หลัง
1. อาคารโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ 1,434 อาคาร	1	ชั้น 2518

2. อาคารคณะครุศาสตร์ 2,267 อาคาร	3	ชั้น 2519

3. อาคารปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 592 อาคาร	1	ชั้น 2519

4. อาคาร	Biotech	1	(อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) 1,313 อาคาร	2	ชั้น 2519

5. อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2,280 อาคาร	3	ชั้น 2520

6. อาคารคณะวิทยาการจัดการ 2,294 อาคาร	3	ชั้น 2520

7. อาคารสำานักวิชาสังคมศาสตร์ 1,047 อาคาร	2	ชั้น 2522

8. อาคารโรงเรียนสาธิตส่วนประถมศึกษา	(อาคาร	1) 932 อาคาร	2	ชั้น 2524

9. อาคารโรงเรียนสาธิตส่วนบริการ	(อาคาร	2) 932 อาคาร	2	ชั้น 2524

10. อาคารศิลปะ 550 อาคาร	1	ชั้น 2525

11. อาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ	(โรงแรมราชภัฏอินน์) 2,528 อาคาร	4	ชั้น 2532

การประกันคุณภาพการศึกษา

พื้นที่ อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค

 ซึ่งในปีการศึกษา	2557	สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษาได้กำาหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	3	ระดับ	คือ	 ระดับหลักสูตร	ระดับคณะ	และ 
ระดับสถาบัน	 โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ	 4	 ด้าน	 และเพิ่มเติมด้าน 
การบริหารจัดการ	 ในส่วนของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ประจำาปีการศึกษา	2557	ภาพรวมคุณภาพ 
การศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี	(3.89)

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีพื้นที่	ณ	Main	Campus	จำานวน	940	ไร่	93	ตารางวา	พื้นที่	ณ	อำาเภอเชียงแสน 
จำานวน	19	ไร่	 1	งาน	72	ตารางวา	และยังรับผิดชอบดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงรายอีก	จำานวน	625	ไร่	 
รวมมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด	จำานวน	1,584	ไร่	2	งาน	65	ตารางวา	ดังนี้

ที่
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ชื่ออาคาร พื้นที่ ใช้สอย (ตร.ม.) ลักษณะของอาคาร ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

12. อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 5,760 อาคาร	4	ชั้น 2537

13. อาคารศูนย์แพทย์พื้นบ้าน	(ส่งเสริมสุขภาพพื้นบ้าน) 132 อาคาร	1	ชั้น 2538

14. อาคารเรียนรวม	1	(อาคาร	25	ปี) 6,208 อาคาร	8	ชั้น 2539

15. อาคารโรงพยาบาลสัตว์ 1,110 อาคาร	2	ชั้น 2540

16. อาคารปฏิบัติการเซรามิกส์	(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2) 1,636 อาคาร	1	ชั้น 2540

17. อาคารนาฏศิลป์ 550 อาคาร	1	ชั้น 2542

18. อาคารศูนย์ภาษา 862 อาคาร	2	ชั้น 2543

19. อาคารเรียนรวม	2 640 อาคาร	2	ชั้น 2544

20. อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 800 อาคาร	3	ชั้น 2544

21. อาคารสปาล้านนา 108 อาคาร	1	ชั้น 2544

22. อาคารแพทย์พื้นบ้าน 672 อาคาร	2	ชั้น 2544

23. อาคารศูนย์การศึกษานานาชาติ 1,300 อาคาร	2	ชั้น 2545

24. อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 10,100 กลุ่มอาคาร 2545

25. อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	(อาคารสำานักงานคณบดี) 5,085 กลุ่มอาคาร 2545

26. อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	(อาคารเรียน	5	ชั้น) 975 กลุ่มอาคาร 2545

27. อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	(อาคารโยธา) 820 กลุ่มอาคาร 2545

28. อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	(อาคารศิลปะอุตสาหกรรม) 820 กลุ่มอาคาร 2545

29. อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2 600 อาคาร	2	ชั้น 2546

30. อาคารหอดูดาว 950 อาคาร	3	ชั้น 2548

31. อาคารวิทยาลัยนานาชาติ 352 อาคาร	2	ชั้น 2549

32. อาคารยุพราชวิทยมงคล 12,887 อาคาร	4	ชั้น 2550

33. อาคารภาษาและวัฒนธรรมจีน 989 กลุ่มอาคาร 2550

34. อาคารศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ 896 อาคาร	2	ชั้น 2550

35. อาคารราชภัฏพัฒนา 2,051 อาคาร	2	ชั้น 2550

36. อาคารปฏิบัติการการแพทย์แผนไทย 692 อาคาร	2	ชั้น 2550

37. อาคารโรงเรียนสาธิต 658 อาคาร	2	ชั้น 2551

38. อาคารการศึกษาและอเนกประสงค์	(คณะมนุษยศาสตร์) 1,431.60 อาคาร	2	ชั้น 2552

39. อาคารการศึกษาและอเนกประสงค์
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

1,431.60 อาคาร	2	ชั้น 2552

40. อาคารคณะวิทยาการจัดการ 540 อาคาร	3	ชั้น 2554

41. อาคารการแพทย์แผนจีน 354 อาคาร	2	ชั้น 2554

42. อาคารการศึกษาพิเศษ 525 คสล.	1	ชั้น 2554

43. อาคารสำานักวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,028.12 คสล.	2	ชั้น 2555

44. อาคารสำานักวิชาบัญชี 1,028.12 คสล.	2	ชั้น 2555

45. อาคารเรียนวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 428 คสล.	1	ชั้น 2555

46. อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 16,556 คสล.	3	ชั้น 2558

47. อาคารสถาปัตยกรรม 844 คสล.	3	ชั้น 2558
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ชื่ออาคาร พื้นที่ ใช้สอย (ตร.ม.) ลักษณะของอาคาร ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

อาคารสำานักงาน จำานวน 23 หลัง
1. อาคารสำานักงานอธิการบดี 1,140 อาคาร	2	ชั้น 2517

2. อาคารสาธารณูปโภค	ประปา	นำ้าดื่ม 277 อาคาร	1	ชั้น 2519

3. อาคาร	Visitor	Center 918 อาคาร	2	ชั้น 2521

4. อาคารสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 592 อาคาร	2	ชั้น 2523

5. อาคารศิลปวัฒนธรรม 239 อาคาร	1	ชั้น 2527

6. อาคารสำานักวิทยบริการ 2,145 อาคาร	4	ชั้น 2535

7. อาคารหอแสดงศิลปวัฒนธรรม 361 อาคาร	1	ชั้น 2540

8. อาคารสำานักงานกิจการนักศึกษา 590 อาคาร	1	ชั้น 2541

9. อาคารฝ่ายยานพาหนะ 375 อาคาร	1	ชั้น 2543

10. อาคารกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 250 อาคาร	1	ชั้น 2543

11. อาคารศูนย์สุขภาพ 1,326 อาคาร	2	ชั้น 2543

12. อาคารกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
(อาคารศูนย์พัฒนาภูมิทัศน์)

232 อาคาร	1	ชั้น 2544

13. อาคารฝ่ายยามรักษาความปลอดภัย 18 อาคาร	1	ชั้น 2544

14. อาคารความหลากหลายทางชีวภาพ	(อาคารปฏิบัติการพืช) 300 อาคาร	1	ชั้น 2544

15. อาคารสำานักศิลปะและวัฒนธรรม 128 อาคาร	1	ชั้น 2545

16. อาคารองค์การนักศึกษา 144 อาคาร	1	ชั้น 2545

17. อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต	1 109 อาคาร	1	ชั้น 2545

18. อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต	2 36 อาคาร	1	ชั้น 2548

19. อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 560 กลุ่มอาคาร 2552

20. โรงผลิตนำ้าประปาผิวดิน 135 คสล.	1	ชิ้น 2553

21. อาคารองค์การนักศึกษา 1,050 คสล.	3	ชั้น 2557

22. อาคารบริหารงานกลาง 28,100 คสล.	3	ชั้น 2558

23. อาคารยุ้งฉางตามภูมิปัญญาไทยวน 36 คสล.	2	ชั้น 2558

อาคารหอประชุมและโรงอาหาร จำานวน 5 หลัง
1. อาคารโรงอาหารโรงเรียนสาธิต	(อาคารสาธิต	3) 400 อาคาร	1	ชั้น 2524

2. อาคารหอประชุมกาสะลองคำา 1,586 อาคาร	1	ชั้น 2519

3. อาคารหอประชุมสุพรรณิการ์ 1,036 อาคาร	1	ชั้น 2540

4. อาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	(Food	Center) 1,652 อาคาร	1	ชั้น 2540

5. อาคารศูนย์การประชุมนานาชาติ 13,230 คสล.	2	ชั้น 2552

อาคารหอพักและบ้านพัก จำานวน 9 หลัง
1. Uni	Dorm	1 1,350 อาคาร	3	ชั้น 2520

2. Uni	Dorm	2 1,350 อาคาร	3	ชั้น 2520

3. Uni	Dorm	3 1,350 อาคาร	3	ชั้น 2520

4. Uni	Dorm	4 1,350 อาคาร	3	ชั้น 2520

5. Uni	Dorm	5	 1,350 อาคาร	3	ชั้น 2520

ที่
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 ระบบสาธารณูปโภค
 1. ถนนมหาวิทยาลัย ความยาวทั้งสิ้น 16 กิโลเมตร
 2. ระบบประปามหาวิทยาลัย ก�าลังการผลิต 300  
  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 3. ระบบไฟฟ้า สามารถจ่ายพลังงานได้ 9,570 KVA.
 4. ระบบโทรศัพท์ จ�านวน 456 เลขหมาย สามารถ 
  รองรับคู่สายได้มากกว่า 600 เลขหมาย มีคู่สาย 
  ภายนอก 24 วงจร
 5. ระบบบ�าบัดน�้าเสีย ความสามารถในการบ�าบัด 
  น�้าเสียวันละ 900 ลูกบาศก์เมตร
 6. อ่างเก็บน�้าเพื่อการผลิตน�้าประปา ความจุทั้งสิ้น  
  1,018,293 ลูกบาศก์เมตร

ชื่ออาคาร พื้นที่ ใช้สอย (ตร.ม.) ลักษณะของอาคาร ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

6. Uni	Dorm	6 1,350 อาคาร	3	ชั้น 2520

7. Uni	Dorm	7 1,500 อาคาร	3	ชั้น 2547

8. Uni	House	(Single) 1,882 อาคาร	4	ชั้น 2545

9. Uni	House	(Family) 2,645 อาคาร	4	ชั้น 2545

สนามกีฬาและโรงยิม จำานวน 4 หลัง
1. อาคารพลศึกษา 120 อาคาร	1	ชั้น 2545

2. อาคารไดร์กอล์ฟ 288 อาคาร	2	ชั้น 2547

3. อาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ 11,132 กลุ่มอาคาร 2554

4. อาคารอเนกประสงค์พิกุลทอง	(ข้างสนามกีฬาอเนกประสงค์)	 540 คสล.	1	ชั้น 2554

อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำานวน 3 หลัง
1. อาคารสถานพยาบาล	อาคารแพทย์แผนไทย 1,397 คสล.	3	ชั้น 2559

2. อาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9

4,921 คสล.	3	ชั้น 2559

3. อาคารโรงผลิตนำ้าดื่มราชภัฏเชียงราย 145 คสล.	2	ชั้น 2559
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ชื่อทุน จ�านวนนักศึกษา 
ที่รับทุน (คน)

จ�านวนเงิน 
(ต่อ 1 ทุน)

1. ทุนกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 50 10,000

2. ทุน	ดร.นิวัตน์	แจ้งอริยวงศ์ 50 10,000

3. ทุนคุณประเสริฐ	จิตรสกุล 6 10,000

4. ทุนคุณมงคลชัย	ดวงแสงทอง 10 10,000

5. ทุนอาจารย์ศักดิธัช	เสริมศรี 1 10,000

6. ทุนบริษัทสยามซิตี้ประกันภัย	จำากัด 3 5,000

7. ทุนธนาคารกรุงศรีอยุธยา	สาขา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 10 5,000

8. ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบ	และ	รองศาสตราจารย์บุญทัน 10 10,000

9. ทุน	ดร.ศิริธัช	โรจนพฤกษ์	(พระ) 9 5,000

10. ทุนคุณชัชชัย	ธรรมารุ่งเรือง 1 5,000

11. ทุน	1	มหาลัย	1	ทุน 1 10,000

12. ทุน	1	อำาเภอ	1	ทุน 1 25,000

13. ทุน	7	สี	ช่วยชาวบ้านสานฝันการศึกษา 1 20,000

14. ทุนการกุศลสมเด็จย่า	(ด้านสาธารณสุข) 2 55,700

15. ทุนเฉลิมราชกุมารี 14 15,000

16. ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ	เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ 5 8,000

17. ทุนมูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ	5	รอบ 6 12,000

18. ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 19 12,000

19. ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ 4 6,000

20. ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 8 30,000

21. ทุนสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 10,000

22. ทุนโครงการพ่อ	แม่อุปภัมภ์	มูลนิธิหมอเสม	พริ้งพวงแก้ว 11 20,000

23. ทุนทหารผ่านศึก 21 5,000

24. ทุนพระบรมโอรสาธิราช 4 38,500

25. ทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ 9 15,000

26. ทุนเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารฯ 2 3,500

27. ทุนมูลนิธิจิตติน	ตันธุวนิตย์ 1 4,000

28. ทุนมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ 1 25,000

29. ทุนมูลนิธิดำารงชัยธรรม 1 42,000

30. ทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 3 25,000

31. ทุนมูลนิธิเอสซีจี 1 25,000

32. ทุนราชประชาสมาสัย	ในพระบรมราชินูปภัมภ์ 6 8,000

33. ทุนอายิโน๊ะโมโต๊ะ 1 27,000

34. ทุนสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 2 25,000

ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

 รายชื่อทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน/ องค์กรภายนอก ประจ�าปี 2558
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ชื่อหน่วยงาน/ บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม หัวข้อการเยี่ยมชม/ ศึกษาดูงาน สถานที่

1. สถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตลำาปาง งานวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่อาเซียน

คณะครุศาสตร์

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร การบริหารจัดการสำานักงาน คณะครุศาสตร์

3.

4.

5.

6.

สำานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี	สสท.สำานักพระราชวัง
กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่	32	
ค่ายพญางำาเมือง	จังหวัดพะเยา
กองร้อยตำารวจตระเวนชายแดนที่	327	ค่ายกิ่วทัพยั้ง	
อำาเภอแม่จัน	จังหวัดเชียงราย
สำานักงานเหล่ากาชาด	จังหวัดเชียงราย

-	การเยี่ยมงานโครงการพระราชดำารินักเรียน
		ในพระราชานุเคราะห์
-	การเรียน
-	การใช้จ่าย
-	ความประพฤติ
-	กิจกรรมกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ
		พระราชดำาริ	ในการดำาเนินงาน

คณะครุศาสตร์	(สำานักประสานงาน
โครงการส่งเสริมสุขภาพการศึกษา
ในโรงเรียนตำารวจตระเวณชายแดน
และการพัฒนาท้องถิ่น	(ส.ต.พ.))

7. คณะวิทยากรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
จังหวัดเชียงราย,	พะเยา,	เชียงใหม่

โครงการอบรมวิชาผู้กำากับลูกเสือ
ในแต่ละประเภท

คณะครุศาสตร์	(สำานักประสานงาน
โครงการส่งเสริมสุขภาพการศึกษา
ในโรงเรียนตำารวจตระเวณชายแดน
และการพัฒนาท้องถิ่น	(ส.ต.พ.))

8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9. นักศึกษาระดับปริญญาเอก	สำานักวิชาสังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

10. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย	
จังหวัดเชียงราย

ทัศนศึกษาเพื่อให้นักเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

11. บุคลากรการแพทย์แผนไทย	สำานักงานสาธารณสุข
จังหวัดตาก

ศึกษาดูงานและฟังบรรยาย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

12. เรือนจำากลาง	จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานและฟังบรรยาย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

13. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ลำาพูน	จังหวัดลำาพูน กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อให้นักเรียนเพิ่มพูน
ประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียน
ในห้องเรียน

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

14. บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

โครงการจัดการท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย	(Campus	Tour)

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

15. โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก	คณะมนุษยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงการศึกษาสวนสมุนไพรของวิทยาลัย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

16. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรแพทย์แผนไทย

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

17. บุคลากรวิทยาลัยการแพทย์จีนเป่าซาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการรักษา
โรคด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์แผนจีนกับวิทยาลัยการแพทย์จีน
เป่าซาน

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

18. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อ
และแนวทางการประกอบอาชีพ

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

19. บุคลากรการแพทย์แผนไทย	สำานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย	เขต	2

ศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

ผู้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน
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20. คณะผู้อำานวยการ	โรงพยาบาลแม่สรวย ศึกษาดูงานและฟังบรรยาย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

21. บุคลากรการแพทย์แผนไทย	สำานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่

ศึกษาดูงานและฟังบรรยาย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

22. ทีมบริหารวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร	จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานและเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนา	
กลวิธีความสำาเร็จในการผลิตนักศึกษา
ของวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

23. คณะครูและนักเรียน	โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน	
จังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

24. นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์จีนเป่าซาน	
สาธารณรัฐประชาชนจีน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการรักษาโรค
ด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
แผนจีนกับวิทยาลัยการแพทย์จีนเป่าซาน

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

25. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอนศิลา	จังหวัดเชียงราย กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อให้นักเรียนเพิ่มพูน
ประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียน
ในห้องเรียน

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

26. กลุ่มพัฒนาสตรีแม่สรวย ศึกษาดูงานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำานักวิชาสังคมศาสตร์

27. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาดูงานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำานักวิชาสังคมศาสตร์

28. คณะครูและนักเรียนป่าแดดวิทยาคม	อำาเภอป่าแดด	
จังหวัดเชียงราย

ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการอาหาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

สำานักวิชาสังคมศาสตร์

29. คณะศึกษาดูงานจาก	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และเชียงตุง	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการอาหารศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

สำานักวิชาสังคมศาสตร์

30 คณะจากประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงาน	ณ	ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและโครงการศึกษา
และพัฒนาสิ่งทอ

สำานักวิชาสังคมศาสตร์

31. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้ประกอบการฯ
และศึกษาดูงาน	ณ	โครงการศึกษา
และพัฒนาสิ่งทอล้านนา

สำานักวิชาสังคมศาสตร์

32. คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย
ระหว่างนักศึกษาสาขาการบัญชี	

สำานักวิชาบัญชี

33. คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เรื่องการ
จัดการรูปแบบการเรียนการสอน
(Best	Practice)

สำานักวิชาบัญชี

34. คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เรื่องการ
สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพและ
การจัดการศึกษา

สำานักวิชาบัญชี

35. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เส้นทางในอาชีพ	และโอกาสการทำางาน
ในอนาคต

สำานักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสรเทศ

36. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โครงการที่เปิดหลักสูตรอาชีวอนามัย
ระดับปริญญาตรี	ในปี	2559

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

37. วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ยูนนาน	ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

การส่งนักศึกษามาศึกษาต่อยังสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

38. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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39. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรด้านสุขภาพ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

40. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การสร้างระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ

41. คณะนิติศาสตร์	The	University	Newcastle	Australia ศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
สำานักวิชากฎหมาย

สำานักวิชานิติศาสตร์

42. โรงเรียนเชียงคำาวิทยาคม	อำาเภอเชียงคำา	จังหวัดพะเยา ศึกษาดูงานการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กองอาคารสถานที่

43. สำานักงานเขตหนองแขม	กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานด้านการบำารุงรักษาพื้นที่สีเขียว
ของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย

กองอาคารสถานที่

44. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	อำาเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านสุนทรีภาพ	ภูมิทัศน์
อัตลักษณ์	และเอกลักษณ์

กองอาคารสถานที่

45. มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก ศึกษาข้อมูลการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
ในสถานศึกษา

งานทูบีนัมเบอร์วัน

46. เทศบาลท่าเดื่อ-มืดกา	จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาข้อมูลการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน งานทูบีนัมเบอร์วัน

47. สำานักงานสาธารณสุข	จังหวัดฉะเชิงเทรา การก่อตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน	และ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
กระบวนการดำาเนินงาน

งานทูบีนัมเบอร์วัน

48. สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกระบวนการ
ดำาเนินงานทูบีนัมเบอร์วัน

งานทูบีนัมเบอร์วัน

49. สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศึกษาดูงานด้านการวิจัย	เพื่อศึกษา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอด
วิธีการบริหารจัดการงานวิจัย	โดยสามารถ
นำาไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้

สถาบันวิจัยและพัฒนา

50. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

51. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นักเรียนและครูเยี่ยมชมสำานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

52. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาจารย์และนักศึกษา	สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์	เข้าศึกษาดูงาน
ด้านต่างๆ	ของสำานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

53. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นักศึกษาสาขาบรรณารักษ์ศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์	เข้าศึกษาดูงานเทคนิค
งานบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

54. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนานาชาติเชียงราย คุณครูชาวต่างประเทศจากโรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนนานาชาติเชียงราย	
จำานวน	2	ท่าน	เข้าเยี่ยมชมสำานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

55. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะผู้บริหารและอาจารย์จาก
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	เข้าศึกษา
ดูงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

56. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะผู้บริหารและคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ	เข้าศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ครั้งที่	2

สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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57. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด	จังหวัดพะเยา-
เชียงราย

ตัวแทนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
จังหวัดพะเยา-เชียงราย	จัดประชุมเครือข่าย
และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการ
ปฏิบัติงานห้องสมุด

สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

58. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดูงานด้านงานทะเบียน	ประมวลผล	และสถิติ สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

59.
60.
61.

กระทรวงศึกษาธิการ
สำานักงานศึกษาธิการ	ภาค	1	จังหวัดเชียงใหม่
สำานักงานส่งเสริมตามอัธยาศัย	จังหวัดเชียงราย

การมาตรวจราชการและติดตามนโยบาย
การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ	
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	งวดที่	1

โรงเรียนสาธิต

62. มูลนิธิศุภนิมิต	แห่งประเทศไทย นำาคณะทำางานโปรแกรมบ่อเกลือ	อำาเภอ
บ่อเกลือ	จังหวัดน่าน	เข้าศึกษาดูงาน	
เรื่อง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	และการจัดกระบวน
การเรียนการสอน

โรงเรียนสาธิต

63. โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพอาหาร	นำ้า	และผลิตภัณฑ์

64. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การปฏิบัติงานให้ห้องปฏิบัติการทอสอบ	
และการขยายพันธุ์พืช

ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพอาหาร	นำ้า	และผลิตภัณฑ์

65. กระทรวงแรงงานราชอาณาจักรกัมพูชา การปฏิบัติงานให้ห้องปฏิบัติการทอสอบ	
และการขยายพันธุ์พืช

ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพอาหาร	นำ้า	และผลิตภัณฑ์

66. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดที่	1-4

การปฏิบัติงานให้ห้องปฏิบัติการทอสอบ	
และการขยายพันธุ์พืช

ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพอาหาร	นำ้า	และผลิตภัณฑ์

67. Agricultural	University	of	Bangalore	สาธารณรัฐอินเดีย การปฏิบัติงานให้ห้องปฏิบัติการทอสอบ	
และการขยายพันธุ์พืช

ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพอาหาร	นำ้า	และผลิตภัณฑ์

68. คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แนวทางการดำาเนินงานระบบ	 ISO/IEC	
17025

ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา

69. นายณัฐวัฒน์	แก่นวี	และคณะ ศึกษาดูงานห้องทดสอบสำาหรับตรวจสอบ
วัสดุดำาเนินโครงการก่อสร้างเส้นทาง
จาก	บ้านฮวก	–	เมืองคอบ	–	เมืองเชียงฮ้อน
(สปป.ลาว)

ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา

70. นักเรียนประถมศึกษา	โรงเรียนเตรียมพัฒนา ศึกษาดูงานในห้องนิทรรศการ	 เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้การดำาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และอาเซียน

71. คณะผู้บริหาร	และคณะทำางานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับ
แผนการดำาเนินงาน	 การจัดทำาศูนย์การ
เรียนรู ้งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และอาเซียน

72. คณะผู้บริหาร	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงานรูปแบบการขับเคลื่อน
การดำาเนินงานสนองพระราชดำาริ

การจัดทำาศูนย์การเรียนรู้
งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ

73. คณะผู้บริหาร	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
แผนการดำาเนินงาน	การจัดทำาศูนย์
การเรียนรู้งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และอาเซียน

74. เจ้าอาวาสและคณะทำางาน	วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม เข้าเยี่ยมชมห้องนิทรรศการ สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และอาเซียน
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75. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ การบริหารและจัดการโครงการเพื่อ
การจัดหารายได้

สำานักบริหารและจัดการทรัพย์สิน	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

76. นักศึกษาชั้นปีที่	4	สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

การบริหารและจัดการองค์กรธุรกิจ สำานักบริหารและจัดการทรัพย์สิน	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

77. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การบริหารและจัดการโครงการเพื่อการ
จัดหารายได้

สำานักบริหารและจัดการทรัพย์สิน	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

78. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การประกอบกิจการธุรกิจโรงผลิตนำ้าดื่ม สำานักบริหารและจัดการทรัพย์สิน	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

79. คุณทรงยศ	สามกษัตริย์	
ผู้จัดการศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เยี่ยมชมการดำาเนนิงานของ	CRRU	Book	
Center

สำานักบริหารและจัดการทรัพย์สิน	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

80. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ การดำาเนินงานด้านการบ่มเพาะนักศึกษา	
และการจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

81. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิต	รุจิวโรดม	
กรรมการผู้อำานวยการสำานักพิมพ์จุฬาฯ

เยี่ยมชมการดำาเนนิงานของ	CRRU	Book	
Center

สำานักบริหารและจัดการทรัพย์สิน	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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รายงานประจ�าปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2558

CRRU

กิจกรรมส�าคัญในรอบปี 2558
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กิจกรรมภาพรวมของมหาวิทยาลัย

19 
ตุลาคม 
2557

21 
ตุลาคม
2557

 พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

 พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย162



 ทอดกฐินสามัคคี

 งานป๋าเวณียี่เป็งราชภัฏเชียงราย

 ธรรมยาตราเดินขึ้นบูชาพระธาตุดอยตุง

31
ตุลาคม
2557

5-6
พฤศจิกายน

2557

1
ธันวาคม

2557
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2 
ธันวาคม

2557

2
กุมภาพันธ์ 

2558

11-15 
มกราคม

2558

 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
   และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   และพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
   พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

 แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรม
   กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงตอนบน
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9
กุมภาพันธ์ 

2558

 ศึกษาพันธุ์ ไม้ตามภูมิปัญญาจากเอกสารโบราณ
   ในวิถีชีวิตของชาวล้านนา “นิทรรศการไผ่กับวิถีชีวิต”

 กิจกรรมวันราชภัฏ

9 
กุมภาพันธ์

2558

14 
กุมภาพันธ์

2558

 จัดนิทรรศการ “งานผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองกับ
   ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน” เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
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 แสดงผลงานวิจัยเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
 ครั้งที่ 1 “CRRU Research Show 2015”

 พิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน และพิธีมอบผ้าไตร-
   ปัจจัย ประจ�าปี 2558 เพื่อถวายพระราชกุศล
   เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
   พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

19-20 
มีนาคม 
2558

28 
มีนาคม 
2558

30 
มีนาคม 
2558
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 งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย

30 
มีนาคม – 

30 
มิถุนายน

2558

9 
เมษายน 
2558

 นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
   สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมายุ 60 พรรษา 
   “เจ้าฟ้านักการศึกษาและนักอนุรักษ์ธรรมชาติ”

 ร�าลึก 65 ปี บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ กับ 30 ชาติพันธุ์
   ในเชียงราย

7 
มิถุนายน 

2558
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 โครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

 อบรมการพัฒนาระบบ มคอ.3 เพื่อจัดเก็บข้อมูล
   ทรัพยากรสารสนเทศ

 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้า
   บุคลากรสายสนับสนุนและการประเมินเข้าสู่ต�าแหน่ง

17-18 
มิถุนายน 
และ 2-3 
กันยายน

2558

10 
มิถุนายน 

2558

11-12 
มิถุนายน 

2558
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 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2558

13 
กรกฎาคม

2558

 ถวายเครื่องสักการะงานทานหาแม่ฟ้าหลวง

18 
กรกฎาคม

2558

 ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร

27 
กรกฎาคม

2558
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 กิจกรรม วันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

27 
สิงหาคม

2558

10 
สิงหาคม

2558

 มุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการบุคลากรมหาวิทยาลัย

30 
กันยายน

2558

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย170



 คณะครุศาสตร์: แข่งขันทักษะวิชาชีพครู กลุ่ม
   มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

22 
มกราคม

2558

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: อบรมการ
  ใช้ชุดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง 
  (Self Access) ส�าหรับนักศึกษา
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 
มิถุนายน

2558

กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ
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 คณะมนุษยศาสตร์: งานวันมนุษย์และประกวด
  ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ดาวรุ่งราชภัฏ” ครั้งที่ 9

15 
มกราคม 

2558

 คณะวิทยาการจัดการ: สัมมนาผู้ใช้บัณฑิตเพื่อพัฒนา
   หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผู้ ใช้บัณฑิต นักวิชาการ
   และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สาขาบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี
   และบัณทิตศึกษา และสาขานิเทศศาสตร์ระดับปริญญาตรี
   และบัณฑิตศึกษา

16 
มีนาคม
2558

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: การอบรมเสริมสร้าง
   คุณธรรมจริยธรรม พิธีขึ้นดอยบูชารอยพระบาท

22 
สิงหาคม 

2558

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย172



 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก: 
   การศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการรักษาโรคด้วย
   วิธีทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านญี่ปุ่น
   ร่วมกับมหาวิทยาลัยโทคุชิมะ

 ส�านักวิชาสังคมศาสตร์: CSD สัมพันธ์แห่งประเทศไทย 
   ครั้งที่ 14

19 
สิงหาคม 

2558

26-29 
มกราคม 

2558

 วิทยาลัยนานาชาติ: จัดประชุมสัมมนาและ
   นิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 11 ณ กรุงกาฐมาณฑุ 
   ประเทศเนปาล

30 มีนาคม – 
3 เมษายน

2558
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 ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ: อบรมเชิงปฏิบัติการ 
   การช่วยเหลือฉุกเฉินและการฟื้นคืนชีพ

16 
กรกฎาคม

2558

 ส�านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ: งาน SCIT 
   INNOVATION CHALLENGE 2015

26 
มิถุนายน

2558

 ส�านักวิชานิติศาสตร์: แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ระดับมัธยมปลาย เนื่องในวันกฎหมายไทย

7 
สิงหาคม

2558

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย174



 ส�านักวิชาบริหารรัฐกิจ: การประชุมเครือข่ายราชภัฏ
   รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 ส�านักวิชาบัญชี: โครงการอบรมความรู้ด้านบัญชี และ
   ด้านภาษีแก่อาจารย์ นักศึกษา ผู้ท�าบัญชี ผู้สอบบัญชี
   รับอนุญาต หลักสูตรการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
   ทั้งระบบจรรยาบรรณในวิชาชีพ

15 
มกราคม

2558

21-22 
กุมภาพันธ์

2558

 ส�านักวิชาการท่องเที่ยว: งานวันท่องเที่ยว
และการโรงแรมไทย

23 
มกราคม

2558
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 โรงเรียนสาธิต: พิธีมอบวุฒิบัตร ประจ�าปีการศึกษา 2557

13
มีนาคม
2558

 สถาบันวิจัยและพัฒนา: โครงการน�าเสนอผลงานวิจัยในงาน 
   “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558” Thailand Research  
    Expo 2015

16-20 
สิงหาคม

2558

 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานและสืบค้น
  สารสนเทศ 

25 
มกราคม

2558

รายงานประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย176



 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม: มหกรรมศิลปวัฒนธรรมสัมพันธ์ 
   ครั้งที่ 1

26 
มีนาคม
2558

 สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ
   และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน: 
   จัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
   อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
   สยามบรมราชกุมารี

2 
กุมภาพันธ์

2558

 ส�านักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ: โครงการ 
   “หนึ่งใจ ติวให้น้อง” Osotspa Road to University 2015

8-9 
กรกฎาคม

2558
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คณะผู้จัดทำารายงานประจำาปี 2558

  ที่ปรึกษา :
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารี	จิตรรักษา	 รองอธิการบดี
	 	 นางนิตยา	ยืนยง	 ผู้อำานวยการกองนโยบายและแผน

  รวบรวมข้อมูล/ วิเคราะห์/ เรียบเรียง :
	 	 นางเกสกานดา	เชื้อสะอาด	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
	 	 นายวระวิทย์	ศิรินาม	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
	 	 นางสาวสุรีพร	คำาสม	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  คณะท�างาน :
	 	 บุคลากรกองนโยบายและแผนทุกคน

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
	 			กองนโยบายและแผน	สำานักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
	 	 	 80	หมู่	9	ถนนพหลโยธิน	อำาเภอเมือง	
	 	 	 จังหวัดเชียงราย	57100	
	 	 	 โทรศัพท์/โทรสาร	0	5377	6035		
	 	 	 http://plan.crru.ac.th

  ปีที่พิมพ์ :  2559
  จ�านวนพิมพ์ :	 500	เล่ม
  ออกแบบและพิมพ	์:		บริษัท	เชียงใหม่	ดอคคิวเมนทารี	ดีไซน์	จำากัด

ขอขอบคุณผู้ ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และรูปภาพกิจกรรม :
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทุกหน่วยงาน


